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NORDISKT FORUM
MALMÖ 12–15/6 2014
Malmö Arena & MalmöMässan

Stort gratisprogram! s. 9–11
Världspremiär för Kriget har
inget kvinnligt ansikte! s. 7
400 aktiviteter!
Nordens största
feministiska forum!
Internationella gäster! s. 12
Adée: »Det är en ära att få skriva
och framföra Nordiskt Forums
’anthem’ för kvinnor« s. 7
Politikertätt! s. 8
Behrang Miri: »Det är extra
angeläget att stå upp för jämlikhet,
feminism och antirasism just nu« s. 10
Allsång med Kakan Hermansson
och Arja Saijonmaa!
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VÄLKOMMEN
TILL NORDISKT
FORUM
MALMÖ 2014
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Phumzile Mlambo-Ngcuka

Josefin Johansson
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– New Action on Women’s Rights!
I din hand håller du just nu information om världens coolaste jämställdhetsevenemang i Malmö. Förbered dig, nedräkningen har börjat!

Kawa Zolfagary,
Annie Lööf &
Virpi Pahkinen

Maria Arnholm
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Cynthia Enloe

KOM TILL NORDISKT FORUM och umgås med andra
som kämpar för en värld där allas mänskliga rättigheter
respekteras.
Tillsammans tar vi ytterligare steg mot en jämställd
värld.
Välkommen!

Stockholms Konstsim
Herr, Lay Low, Moa
Svan & Gail Dines
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Fakhra Salimi

GENOM ATT SAMLAS i Malmö hyllar vi den mödosamma
kamp som bedrevs av kvinnorörelsen under en tid då kvinnor varken hade rösträtt, blev myndiga eller ansågs arbetsföra utanför hemmet. Vi erkänner historiens vunna strider
genom att blicka framåt. I en inkluderande process analyserar vi nuläget och formulerar nya konkreta krav som vid
konferensens slut överlämnas till de nordiska regeringarna.
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Ellen Nyman
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Soraya Post

NORDISKT FORUM kommer att stimulera alla sinnen
med ett fullspäckat kulturschema som inkluderar fantastisk teater, fenomenal musik och medryckande dans.
På Festivalområdet runt och inne på Malmö Arena och
MalmöMässan kan du besöka litteraturscenen, gå på feministisk bio, inspireras av scenkonst och äta god mat. Det
breda kulturprogrammet presenterar akter som Ane Brun,
Virpi Pahkinen, Behrang Miri, Cleo & Kristin Amparo med
Broke ’N Tipsy, Emil Jensen, Queendom Malmö Opera
Orkester, RAINDEAR och komikern Shazia Mirza.

FOTO: GUSTAV NYGREN

S

nart skriver Malmö Stad historia genom att
stå värd för Nordens största jämställdhetspolitiska möte på 20 år. Det är dags för feministisk kraftsamling, det är dags för Nordiskt
Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights!
Den 12–15 juni samlas tusentals människor i Malmö för
att manifestera sin vilja att skapa en mer jämställd värld,
och sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik.
Under fyra dagar erbjuds närmare 400 programpunkter
i en miljö som sjuder av positiv energi.
200 organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen står
bakom Nordiskt Forum. Hela samhället har bjudits in för
att analysera läget, utbyta goda erfarenheter och formulera
nya strategier. Nordiskt Forum erbjuder dig en unik chans
att gå på intressanta seminarier, tankeväckande workshops
och panelsamtal. Lyssna till toppolitiker, vardagshjältar,
näringslivstoppar, kulturprofiler, stjärnakademiker, intresseorganisationer och aktivister.
Ta del av seriös diskussion och politisk aktivism, hämta
ny inspiration och mingla i feststämning. Allt med en röd
tråd: att utmana rådande normer och strukturer för en mer
jämställd värld.
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VARFÖR
Hej
ARRANGERAS Ditte Nielsen,
NORDISKT
FORUM?
projektledare för Malmös stads
del av Nordiskt Forum.

N
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ordiskt Forum kan ses som en nordisk
uppföljning på FN:s kvinnokonferens i
Beijing 1995. Då antogs Beijing Platform
for Action av världens regeringar. De
regeringar som undertecknade handlingsplanens tolv punkter gjorde ett åtagande att
förverkliga CEDAW – Kvinnokonventionen, genom
att bedriva ett aktivt och synligt arbete.
Men de nordiska länderna har fortfarande inte
klarat av att leva upp till handlingsplanens tydliga
krav. Stora brister finns inom avgörande områden
som mäns våld mot kvinnor, arbetsmarknad, lika lön
för lika arbete, kvinnors ekonomiska självständighet
samt situationen för äldre kvinnor.
Nordiskt Forum kan också ses som ett svar på det
försämrade internationella läget. Tonläget på medlemsländernas årliga möten med FN:s kvinnokommission har blivit allt skarpare. Så pass skarpt att
när Ban Ki Moon föreslog att FN skulle arrangera en
ny världskonferens kring jämställdhet och kvinnors rättigheter blev protesterna högljudda. Även
från Sverige, och dåvarande jämställdhetsminister
Nyamko Sabuni. Det saknas tilltro till att världens
regeringar skulle hålla fast vid sina tidigare åtaganden och att kvinnors rättigheter och livsvillkor
istället skulle skruvas tillbaka.

RUNT OM I VÄRLDEN relativiseras, marginaliseras
och hotas kvinnors rättigheter med hänvisningar till
religion, kultur och sedvänjor. Kvinnors livsvillkor
sätts under press av ekonomiska, miljömässiga och
politiska kriser, som ofta har störst negativ effekt
på fattiga kvinnor. Reaktionära och högerextrema
krafter som till stor del består av aktiva motståndare
mot kvinnors fullvärdiga rättigheter mobiliserar för
att öka sitt inflytande.
Det finns med andra ord starka krafter som vill
trycka tillbaka kvinnors rättigheter, både globalt och
i EU och Norden. Mot den bakgrunden var Ban Ki
Moon tvungen att backa från sitt förslag om en ny
världskonferens.
Därför beslöt sig den nordiska kvinnorörelsen,
närmare 200 organisationer via sina paraplyorganisationer, för att samlas, analysera nuläget, samt
föreslå nya strategier för framtiden. Nordiskt Forum
Malmö 2014 ger den feministiska rörelsen i Norden
möjlighet att formulera tydliga uppmaningar och
krav till de nordiska regeringarna, och till FN. Föreställningen om jämställdhet som en gemensam ambition i en ständigt pågående process mot nya mål är
inte en självklarhet. Därför samlas vi i Malmö!

Malmö stad storsatsar på ett ambitiöst
värdskap för Nordiskt Forum. Varför?
– Kommunstyrelsen beslutade i februari
2013 att stödja konferensen med ett aktivt
värdskap. Arrangörerna bakom Nordiskt Forum har förlagt evenemanget till just Malmö
av en rad skäl. Framför allt för att staden
bedriver ett intressant och framgångsrikt
jämställdhetsarbete. Dessutom har Malmö
ett bra geografiskt läge och visat framfötterna som en av Sveriges mest intressanta
evenemangsstäder. Som värdstad är vi stolta
över att presentera ett spännande och varierat program för alla.
Vad betyder Nordiskt Forum för Malmö
som stad?
– Att Nordiskt Forum äger rum i Malmö
kommer att ge mycket tillbaka på olika plan.
Evenemanget erbjuder kvalificerad fortbildning, debatt och inspirationsföreläsningar
med de främsta namnen i arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdhet inom en
rad olika sektorer. Med många hundratals aktörer involverade i planering och genomförande – allt från civilsamhälleorganisationer
till stora myndigheter, företag och regeringskanslier från de nordiska länderna - blir evenemanget ett skyltfönster gentemot framtida
arrangörer. Tusentals deltagare kommer att
besöka Malmö, äta, bo och roa sig i samband
med sin vistelse. Evenemanget kommer att
gästas av kända profiler från politik, kultur,
akademi och näringsliv och sammantaget
skapa ett stort medieuppbåd.
Vad kommer Malmö stad att göra under
evenemangsveckan?
– Vi arrangerar »Folkfesten – årets mest
jämställda fest«, öppen för alla i Folkets
park den 14 juni. Vi håller i nio seminarier på
Nordiskt Forum. De handlar bland annat om
jämställdhetsintegrering, genuspedagogik,
ny plan för kvinnofrid, genustvätt av platsannonser och om arbetet för det jämställda
offentliga rummet. Vi har en centralt placerad
utställningsplats i MalmöMässan där besökare
kan möta både politiker och medarbetare från
Malmö stad. Vi har också tagit fram en specialdesignad pargunga med plats för fyra personer per gunga för att skapa mötesplatser
på Hyllie stationstorg. Dagarna innan forumet
arrangerar vi »Jämstället« på Gustav Adolfs
torg, en installation och mötesplats som med
enkel och snabb interaktion kommer att skapa nyfikenhet om jämställdhet på ett lustfyllt
sätt. Dessutom erbjuder Malmö stad övernattningsplatser i sovsalar för att alla, oavsett
inkomst, ska kunna delta på Nordiskt Forum.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NORDISKT FORUM I MALMÖ 12–15/6 2014 5.

Kom till Nordens feministiska forum
12–15 juni i Malmö! nf2014.org

RAINDEAR – av
kritiker jämförd Björk
och Portishead.
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egen låt! Öländska musikproducenten, låtskrivaren och artisten Adée samarbetar med Nordiskt
Forum genom att hennes nya singel »Woman« blir
forumets officiella låt. Ett samarbete som kommit
i kraft genom Vanessa Marko från kollektivet Femtastic. Lyssna på låten via Soundcloud.
På plats på Nordiskt Forum finns också internationella komiker som Sanne Søndergaard (DK),
Beatrix & Jenifur (SE/UK) och Shazia Mirza (UK).
Stockholms konstsim herr (SE) ger uppvisning
i torrsim och Malmös Vegakören (SE) sjunger
pophits.
Kulturprogrammet i Hyllie bjuder också på
mängder av möjligheter till delaktighet och medskapande: DJ-skola, serietecknarskola, lunchbeat,
framtidsworkshop. För den som blir utmattad av
alla val finns en feministisk biosalong att sjunka
ner i. Mycket är helt kostnadsfritt! På nästa uppslag hittar du alla gratisevenemang.
Glöm inte bort att läsa programtidningen för att
se ALLT som Nordiskt Forum erbjuder! Den hittar
du på www.nf2014.org. Eller plocka upp programtidningen på biblioteken, på högskolan, i Folkets
Park eller kaféer runt om i Malmö Stad.
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ordiskt Forum Malmö 2014 rymmer ett gediget kulturprogram.
Bland programpunkterna finns
t.ex. musikern Ane Brun (NO),
världspremiären av Hedda Krausz
Sjögrens dramatisering av Svetlana Aleksijevitjs hyllade roman »Kriget har inget
kvinnligt ansikte«, dansaren Virpi Pahkinen (SE/
FI), danskompaniet Skånes dansteater (SE), musikerna Cleo & Kristin Amparo med Broke ’N Tipsy
(SE), dramatiseringen av Nina Hemmingssons
»Mina vackra ögon« (som hade premiär den 21
maj på Dramaten/Elverket i Stockholm), artisten
Emil Jensen (SE), musikern Lay Low (IS) och Malmö stadsteater som ger förhandsvisning av pjäsen
»Ottar« (premiär i Malmö i september).
På invigningen blir det bland annat allsång, ledd
av skådespelaren och komikern Josefin Johansson
(SE), som gästas av Arja Saijonmaa (SE) och Kakan
Hermansson (SE). Vid avslutningsceremonin
medverkar bl. a. RAINDEAR (SE) och Malmö Opera
Orkester som ger världspremiären av prisbelönta
kompositören Anna-Lena Laurins (SE) nya verk
»Quests!«.
Nordiskt Forum Malmö 2014 har dessutom en
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Musik & kultur
N

Arja Saijonmaa, Kakan Hermansson, Ane Brun,
Queendom och Emil Jensen uppträder alla i Malmö
Arena 12–15 juni.

Pampig avslutningsceremoni

med symfonisk musik då Malmö Opera Orkester under ledning av Anna-Maria Helsing (FI) – ger
världspremiären av prisbelönta kompositören Anna-Lena Laurins (SE) nya verk »Quests!« Topplisteaktuella indie-artisten RAINDEAR (SE) – som av kritiker jämförts med Björk och Portishead – finns också
på plats, liksom folkmusikgruppen »Åkervinda« (SE/DK) m. fl.

MISSA INTE SUFFRAGETT!

Ett lajv om rösträttskampen
1918. Ett antal lajvare utklädda till suffragetter kommer
att finnas på plats i Hyllie
under forumet.
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Adée är artisten
bakom Nordiskt
Forum-låten
»Woman«.

Hallå där
Nisha Besara,
General Manager på Svenska
PostkodLotteriets Kulturstiftelse
Ni har stöttat Nordiskt Forums kulturprogram
och organisationen Normcreative Settings
ekonomiskt. Varför gör ni det?
– Vi tror på att med kulturen som verktyg väcka
intresse och engagemang för jämställdhet och
kvinnors rättigheter samt att kraftfullt manifestera
en vilja till förändring. Vi ser hur vårt bidrag kan
lyfta den svenska kvinnorörelsens frågor och ge
möjlighet att formulera tydliga uppmaningar för
att åstadkomma en förändring.
Vilka är ni i sammanhanget?
– Kulturstiftelsen verkar i linje med PostkodLotteriets vision om en bättre värld. Vårt syfte är
att skapa positiv social effekt för en större grupp
människor genom stöd till kulturella uttryck och
former. Vi får del av PostkodLotteriets överskott,
i år 110 miljoner kronor, som vi ger vidare till olika
kulturprojekt.

Du är artisten bakom Nordiskt Forum-låten
»Woman«. Kan du berätta lite om den kreativa
processen bakom låten?

– Låten är skriven av mig och David Ekströmer
till min nya Ep som släpptes den 29:e maj. När jag
i vintras letade efter en kvinnlig gäst till »Woman«
ställde jag frågan till rapparen Cleo. Hon vidarebefordrade låten till Vanessa Marko i Femtastic, som
i sin tur pitchade in den till Nordiskt Forum. Låten
handlar om våldet kvinnor utsätts för i hemmet
och av samhället. Den är samtidigt en hyllning
till kvinnan, en låt som behöver finnas, allvarlig
och hoppfull på samma gång. Låten släpptes som
singel den 19:e maj.
Var hämtar du din inspiration?

– Lite här och var. Just nu skriver jag i princip alla texterna runt personer i min närhet som
påverkar mig på olika sätt. Jag hämtar musikalisk
inspiration ifrån gitarristen jag har ära att jobba med, som även spelar på låten »Woman«, Ulf
»Bitte« Appelqvist. Sen är stora inspirationskällor
artister som Jill Scott, Erykah Badu & Lauryn Hill.
Musikbranschen stämplas ofta som mansdominerad och hård, håller du med?

– Att den är mansdominerad har jag tydligt
märkt. Jag har utbildat mig inom musikproduk-

tion och märkt att många män i musikindustrin
förväntar sig att kvinnor är mindre kunniga inom
sitt expertområde. Det har många gånger förvånat mig. Men hård har jag aldrig upplevt den, det
beror nog också på vilka människor man väljer att
samarbeta med.
Kallar du dig själv feminist?

– Jag är absolut feminist. Jag är stark, självsäker
och kvinnlig. Jag vet inte hur jag inte skulle kunna
kalla mig för det? Jag ser feminismen som en fråga
som måste involvera båda könen, intresset för
jämställdhet gynnar ju alla.
Varför anser du att det är viktigt att medverka på
Nordiskt Forum – New Action on Women’s Rights?

– Jag tycker att det är en ära att få förtroendet
att skriva och framföra Nordiskt Forums »anthem« för kvinnor. Jag är jättestolt över att de har
valt min låt till detta nödvändiga och härliga event
som kommer bli fantastiskt att få uppleva! Jag
anser att det är viktigt för mig att få göra detta just
för att jag vill hamna i rätt sammanhang, visa vad
jag står för och vad jag tycker.
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Hej Adée,

Vilken social effekt ser ni i det här projektet?
– Kvinnors rättigheter möter fortfarande aktivt
motstånd med hänvisning till kultur, religion och
tradition. Men kvinnors livsvillkor påverkas också
starkt av kriser i samhället. Det har visat sig gång
på gång att kvinnor, särskilt de som lever i fattigdom, är de som drabbas hårdast vid miljökatastrofer, politisk instabilitet och ekonomisk tillbakagång. Studier visar på att ett av de mest effektiva
sätten att utrota fattigdom är att satsa på flickors
utbildning.
Ur ett nordiskt perspektiv finns det fortfarande
stora brister inom områden som mäns våld mot
kvinnor, arbetsmarknad
och lika lön för lika arbete, kvinnors ekonomiska
självständighet, kvinnors
inflytande samt makt.
Nisha Besara är samtalsledare i temat om kultur och
nöje i Malmö Arena lördag 14 juni.

Världspremiär
på Nordiskt Forum!

LÖRDAG KL 11.30–13.00, MALMÖ ARENA
»Kriget har inget kvinnligt ansikte« är en dramatisering av Svetlana Aleksijevitjs hyllade
dokumentärroman med samma namn. En
miljon kvinnor stred för Röda armén under
andra världskriget. Deras historier finns inte
med i våra historieböcker. Detta är deras
berättelser.
Världspremiären av läspjäsen hålls på
Nordiskt Forum!
Tid & plats: Malmö Arena torsdag 12 juni
och Scenkonstrummet Stéenhoff fredag den
13 juni.
Medverkande: Reading av Petra Brylander, teaterchef på Malmö stadsteater, Suzan
Alev Arslan, programledare för Din gata på
Sveriges Radio Malmö, Hedda Krausz Sjögren, producent och regissör, Linda Ritzén,
skådespelare på Teatr Weimar, Malmö.
Manus: Hedda Krausz Sjögren och Jonas
Jarl.
Hedda Krauzs
Sjögren är skådespelare och dramatiker, verksam i Sverige och utomlands.
Hennes nya pjäs har
världspremiär på
Nordiskt Forum.
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Politikertätt
Ta chansen att diskutera jämställdhetsfrågor med
dina politiker! Besök partiernas montrar i MalmöMässan eller delta på de seminarier och evenemang som olika politiker medverkar i. Bläddra till
sidan 15 för att se mer.
Titta på Nordiskt Forums hemsida för utförligt
program. Eller plocka upp programtidningen som
finns på olika håll i Malmö stad, på biblioteken,
högskolan, caféer.
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Lööf. Eller träffa Gudrun Schyman, talesperson
för Feministiskt initiativ, jämställdhetsminister
Maria Arnholm, Gustav Fridolin och Åsa Romson,
språkrör för Miljöpartiet, Maria Larsson, barnoch äldreminister, Vänsterpartiets ledare Jonas
Sjöstedt och EU-minister Birgitta Ohlsson.
Sverige har länge ansetts som ett av världens
mest jämställda länder. Vad tycker du? Är det
fortfarande så? Finns det något vi kan förbättra?

FOTO: JOHAN GUNSÉUS
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Sverige är det supervalår i år. Nordiskt Forum går av stapeln strax efter EU-valet och
tre månader innan kommun-, landstingsoch riksdagsvalet i september. De politiska
partiernas intresse att medverka på Nordiskt
Forum är stort och både ministrar och partiledare
kommer till Malmö i juni. Möt Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven, finansminister
Anders Borg och Centerpartiets partiledare Annie

PARTIERNAS VIKTIGASTE JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR
Källa: partiernas hemsidor

Socialdemokraterna
Är ett feministiskt parti. Socialdemokraterna vill:
att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden och deltid en möjlighet, ta avgörande steg
så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås redan under nästa mandatperiod,
att jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas
kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad
tid, lagstifta om jämställda bolagsstyrelser.

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Är ett feministiskt parti. Vänsterpartiet vill:
införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna på 200 miljoner per år, stärka rätten
till fasta jobb på heltid, lagstifta om att
föräldrarna delar lika på föräldraförsäkringen
samt om rätten till barnomsorg på obekväm
arbetstid.

Är ett feministiskt parti. Miljöpartiet vill: att
kvinnor och män ska ha lika lön för likvärdigt arbete, att skolan ska arbeta aktivt för
jämställdhet, och att män ska ta ut en större
del av föräldraförsäkringen.

Folkpartiet

Centerpartiet

Moderaterna

Folkpartiet vill: införa en tredje pappa
månad, utreda om föräldraavdrag i syfte att
sänka kostnaderna för vikarier till föräldralediga,
avskaffa vårdnadsbidraget, förbjuda barn- och
tvångsäktenskap, separera RUT- och ROT-avdragen, införa ett tydligt jämställdhetsperspektiv i
skolan och i hälso- och sjukvården.

Centerpartiet vill: att kommuner,
landsting och regioner ska organisera sitt
arbete så att fler ges möjlighet att arbeta
heltid, öppna upp den offentliga sektorn
för att möjliggöra för fler kvinnor att starta
företag och välja mellan fler arbetsgivare,
införa en graviditetspeng för egenföretagare och att jämställdhetsarbetet ska vara
ett naturligt inslag i skolor och på universitet.

Moderaterna menar att löneskillnader, glastak och en könssegregerad
arbetsmarknad håller tillbaka duktiga
människor. Hur arbetsmarknaden
fungerar är viktigt för jämställdheten. Karriären och löneutvecklingen
påverkas av att män tar ut mindre
föräldraledighet och är hemma för
vård av sjukt barn i mindre utsträckning än kvinnor.

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Kristdemokraterna vill: befria kvinnor
i offentlig sektor och låta dem välja på flera arbetsgivare än i dag, framför allt genom att införa
Lagen om valfrihetssystem, LOV. Vill också att
arbetstidens omfattning ska vara flexibel efter
önskemål om sociala behov, säkra stödet till kvinno- och mansjourerna, verka för lika lön för lika
arbete genom opinionsbildning och kunskaps
höjande insatser.

Sverigedemokraternas uppfattning är att det existerar medfödda skillnader
mellan de flesta män och de flesta kvinnor
som går bortom det som kan observeras
med blotta ögat. Men menar att trots erkännandet av biologiska skillnader har män och
kvinnor exakt samma värde. Båda könen
skall ha samma rättigheter, vara lika inför
lagen och känna sig trygga och respekterade. Förespråkar en formell jämställdhet där
varken kvinnor eller män skall särbehandlas
på basis av sin könstillhörighet.

Feministiskt Initiativ
Är ett feministiskt parti. Vill
inrätta en jämställdhetsfond för att höja kvinnors
löner. Vill individualisera föräldraförsäkring och
korta arbetstiden – för en rättvisare arbetsfördelning och bättre möjligheter att kombinera
yrkesarbete med föräldraskap. Vill sätta antidiskriminering i fokus för det politiska arbetet då den
strukturella diskrimineringen genomsyrar varje
del av samhället och kan därför inte ses som ett
»särintresse«. Anser att normer och strukturer
underordnar vissa grupper systematiskt, medan
andra privilegieras.
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Gratisprogram
För dig som är nyfiken på Nordiskt Forum men ännu inte har
bestämt dig för att köpa biljett finns det ett stort utbud av
gratisaktiviteter. Lyssna på fantastiska artister, titta på feministisk film, delta i framtidsworkshop eller inhämta ny kunskap på seminariescenerna. När du går runt på området och
kommer på att du vill ta del av hela Nordiskt Forums program
finns det förstås möjlighet att köpa biljett på plats, både dagbiljett eller för alla fyra dagar.

Här är gratisscenerna du kan besöka
SCEN 2020

– en jämställd framtidsvision av
musikfestivaler år 2020

»Scen 2020« är placerad på Hyllie torg
och kommer att vara öppen torsdag till
lördag. Under torsdagen och fredagen
blir det olika musik- och dansframträdanden som inleds med en manifestation. Lördagen ägnas åt barnteater.

Torsdag 12 juni
Barnmorskeupproret
(manifestation)
Tikkle Me
Tussilago
Fredag 13 juni
FATTA (manifestation)
Könsförrädare
Systraskap
Behrang Miri
Partiet
Danskollektivet JUCK

15.30 – 18.00 Plakatverkstad med Dotterbolaget
18.30 avgår en parad från Triangeln
inne i Malmö mot Folkets Park och
folkfesten

PARKS

Fria scenen Parks bjuder på brandtal, pepp och grymma exempel på
feminism i praktiken från aktivister,
nätverk och mindre organisationer. Du
hittar scenen på entréplanet i Malmö
Arena, i anknytning till ett område med
bokbord och aktivitetsytor. Det finns
utrymme för spontana anföranden. Har
du något viktigt på hjärtat – ta chansen
och kom till Parks!

Torsdag 12 juni
13.00 – 13.30 »Finansiering av kvinnojourer«, Terrafem
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Lördag 14 juni
Barnteater

VERKSTAN

Detta är en workshopyta inne i Malmö
Arena. Här provar du på serieteckning,
att vara DJ, göra banderoller till paraden den 14 maj, etc.

Fredag 13 juni
10.00 – 11.30 Bit inte ihop!
11.30 – 12.30 Män för jämställdhet
12.30 – 14.30 DJ-workshop med Eka
från Femtastic
15.00 – 17.00 Bildverkstad med Realstars (Fair sex – ett nytt angreppssätt
mot människohandel)
17.00 – 19.00 DJ-set med Klubb 8
Lördag 14 juni
10.00 – 13.30 Serietecknarskola med
Konstfack
13.30 – 15.30 Realstars (Fair sex – ett nytt
angreppssätt mot människohandel)

FOTO: FRIDA SJÖGREN

Torsdag 12 juni
13.00 – 14.30 Bit inte ihop! Med utgångspunkt i feministiskt självförsvar
jobbar denna workshop med teoretiska diskussioner, fysiskt självförsvar
och rollspel. Fokus på att identifiera
problem i sin egen vardag och öva på
att hantera dem.
14.30 – 15.30 Workshop med organisationen Män för jämställdhet
15.30 – 19.00 Serietecknarskola med
Konstfack
Ung Vänster håller feministiskt självförsvar (inte schemalagt ännu)

Tussilago och Zacharias Blad medverkar
på »Scen 2020«.

FATTA!
Kom och delta i rörelsen mot
sexuellt våld och för samtycke
i lagstiftning och praktik!
Musik, performance, politik
och berättelser i en stark
kombination.
Manifestation fredagen den
13 juni, Hyllie Torg

14.00 – 14.30 »Avskaffa tvåårs-regeln«,
Terrafem
14.30 – 15.00 »Crip och sexualitet«,
Julia Bahner & Inti Chavez Perez
15.00 – 15.30 KvinnorKan presenterar
vad de vill åstadkomma inom organisationen.
15.30 – 16.00 »Gender equality or equality for all?«, City of Reykjavík
17.00 – 17.30 “Friendship without borders«, Tamam Lund

Fredag 13 juni
10.00 – 11.00 »Rätt till skydd undan
våld, oavsett legal status«, Centrum
mot rasism och Aint I a woman
11.00 – 11.30 »A Nordic gender certificate for educational institutions«,
Nordisk Råd
12.00 – 12.30 »Troende och feminist?«
Centrum mot rasism
12.30 – 13.00 »Hur bemöter du rasism
och sexism i vardagen?«, Centrum
mot rasism
14.00 – 14.30 »Den sverigefinska kvinnan/I skuggan av Jarmo«, Hän & Hen
15.00 – 15.30 »Agendan är jämlikhet –
om organisering på nätet«, Agenda:
Jämlikhet
15.30 – 16.00 »Hur en uppfostrar en feminist«, Foff- Forum för feministiska
föräldrar, Göteborg
16.00 - 16.30 »Intersektionalitet – Röster från gräsroten«, Mazí
17.30 – 18.00 »Jämställda kroppar«,
UTMANA
18.00– 18.30 »Digital Burkas and Online Aggression«, Kvenréttindafélag
Íslands
18.30 – 19.00 »HAR DU TID?«, Internationella Kvinnoförbundet
19.00 – 19.30 »Sjung ut!«, Kvinnokören
Röster Utan Gränser
Lördag 14 juni
10.00 – 11.00 »Har feminism och antirasism en politisk färg?«, Centrum mot
rasism
12.30 – 13.00 »Vad gör FN för våra
flickor?«, Lunds- och Stockholms
FN-föreningar
13.00 – 13.30 »Juridisk aktivism«, Malmö mot Diskriminering
15.30 – 16.00 »Fredrika Bremer och
Jenny Lind – ååh – ... vilka kvinnor!«,
Magdalena Beck, Birgitta Eriksson,
Kerstin Vikner och Vikner förlag
16.00 – 16.30 »Kvinder, misbrug,
trauma og behandling«, Rótin félag
um málefni kvenna með áfengis- og
fíknivanda
17.30 – 18.00 »Musik, feminism och
webbjournalistik«, Equalizer
Söndag 15 juni
11.30 – 12.00 »Fina flickor förändrar
inte världen«, Veronica Grönlund
12.00 – 12.30 »Hemlösa kvinnor på
Island - situation och tillbud«,
Kvinnorättsliga förbundet på Island
(teckentolkas)

SÖDERGRAN

En feministisk bio i Malmö Mässan
under lördagen och söndagen. Ett rum
för spelfilm och dokumentärfilm i
samarbete med IFEMA – International
Female Film Festival Malmö.

Barnmorskeupproret
God vård på lika villkor. En
mänsklig rättighet. Delta i
manifestationen torsdag den
12 juni på Hyllie torg.

Lördag 14 juni
ANA FYLLER FJORTON (Sverige,
Guatemala/2013/Shari Sabel Strandmark/drama/20 min). Visning i
samarbete mellan Sharikompaniet
och Svenska FN-förbundet.
ELLA (Norge/ 2009/Hanne Larsen/
drama/24 min). Med stöd av Det
Norske Filminstitutt och Den Norske
Ambassaden i Stockholm.
GO STRAIGHT HOME (Sverige/2013/
Iga Mikler och Maud Nycander/
Dok/15 min). Samtal efter filmen
med Mikis Kanakaris (1000 möjligheter), Cuthbert Maendaenda
(Tanzanian Men as Equal Partners)
och Sheelu Francis (indiska Women’s
Collective).
SKÖTERSKAN (Sverige/2014/Martin
Larsson & Nour El Refai/30 min).
Samtal med Martin Larsson efter
filmen.
NORDIC WOMEN IN FILM Föreläsning med Svenska Filminstitutet:
»Filmhistorien, såsom vi känner
den har dominerats av män, nu är
det dags att skriva in kvinnorna.
Nordicwomenfilm.com kommer att
bli en nordisk nätportal om kvinnors
verk och arbete inom filmen«. Med
Kajsa Hedström, Svenska Filminstitutet
LIGHT FLY, FLY HIGH (Norge/2013/
Beathe Hofseth, Susann Østigaard/
dok/80 min)
Söndag 15 juni
MERCY, MERCY – ADOPTIONENS
PRIS (Danmark/2012/Katrine W.
Kjär/dok/90 min). Samtal efter
visningen. Ett samarbete med Doc
Lounge Malmö.
OKRÖNTA (Finland/2013/Katja Turpeinen/dok/51 min). Filmen inleds av
representant för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs (Finland).

STRÖMQVIST

En scen med flera olika aktiviteter inklusive samarbete med Settings (www.
settings.se) metod normkreativitet.
Inne i Malmö Mässan.

Torsdag 12 juni
10.30 – 11.30 Föreläsning/seminarium
med Uppdrag Ninjas
13.00 – 16.00 Föreläsning/seminarium och workshop i samband med
konstutställningen »Women making
history« som kommer att ligga i anslutning till scenen.

Läs mer om gratisprogrammet
på nästa uppslag!

Fredag 13 juni
11.00 – 12.00 Lunch Beat (lunchdisco)
med IOGT-NTO, UNF och United
Sisters
12.00 – 18.00 Framtidsworkshop med
Settings. Innebär att vara med och
utbyta strategier, idéer och metoder
för framtidens feminism.
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Behrang Miri medverkar
på »Scen 2020«.

Kajsa Ekis Ekman, Jenny Wrangborg, och
Yvonne Hirdman (ovan) samt Mian Lodalen
och Matilda Tudor (nedan) medverkar alla
på tidskrifts- och litteraturscenen Boye.

Söndag 15 juni
11.00 – 12.00 »Som vi skrattat där i
bönhuset« (teaterföreställning med
livemusik)

BOYE

En tidskrifts- och litteraturscen inne i
Malmö Mässan. Författare, serietecknare och skribenter diskuterar litteratur, journalistik, humor och feminism.
Läsningar av både poesi och skön- och
facklitteratur.

Torsdag 12 juni
15.00 – 15.30 Mediestrategi för feminister – Så sätter vi samtidens kvinnopolitiska ödesfrågor högst upp på
agendan! Fria Tidningar
15.30 – 16.00 Feministiska medier i Europa, Anna-Klara Bratt, Chefredaktör
Feministiskt Perspektiv, Feministiskt
Perspektiv
16.00 – 16.30 Jämställdhet och representation i medierna – en självrannsakan, Andreas Gustavsson, Chefredaktör Dagens ETC, ETC Förlag
16.30 – 17.00 Poetisk satir om vår samtid
Sanna Hartnor, poet, Brombergs
Bokförlag
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Lördag 14 juni
10.00 – 18.00 Framtidsworkshop med
Settings. Innebär att vara med och
utbyta strategier, idéer och metoder
för framtidens feminism.

Hej

Behrang Miri,
musiker, programledare, skådespelare
och samhällsdebattör
Varför tycker du att det är viktigt
att medverka på Nordiskt Forum
Malmö?
– Nordiskt Forum är ett internationellt forum som skapar möjlighet
för civilsamhället, folkrörelser,
institutioner, individer etc att
samtala om feminism, antirasism
och intersektionalism. Det är ett bra
tillfälle att belysa hur olika maktordningar samverkar. Det är extra
angeläget att stå upp för jämlikhet,
feminism och antirasism i en tid
då de socioekonomiska klyftorna
ökar och de rasistiska grupperna
och rörelserna breder ut sig. Det är
viktigt att vi gemensamt mobiliserar
och manifesterar mot olika former
av förtryck baserade på bland annat
kön, hudfärg, sexualitet och religionstillhörighet.
Det blåser kalla sociala vindar och
högerextrema krafter mobiliserar
för att öka sitt inflytande. Samtidigt organiserar såväl feminister
som antirasister kreativa motreaktioner. Anser du att vi står vid en
brytpunkt i tiden?
– Ja. De som upplever förtryckande normer och strukturer börjar
se hur olika former av diskriminerande maktordningar i samhället
samverkar. Analysen blir mer
fördjupande och omfattande. Det är
allt fler feminister och antirasister
som gemensamt börjar mobiliserar mot könsdiskriminering och
rasism. Upploppen i Kärrtorp och
nazistattacken mot den feministiska
demonstrationen i Malmö 8:e mars
påvisar hur rörelserna allt mer går
ihop vilket är väldigt bra.
Därför är det viktigt att alla krafter samlas och att vi får möjlighet
till fortbildning och inhämta inspiration från varandra. Det är viktigt och
väldigt bra att lokala aktörer och
Malmö stad är engagerade i dessa
frågor. Det kommer att skapa positiva synergieffekter som driver de här
processerna vidare även långsiktigt.
Vilken är den bästa metoden för
att genomskåda fördomar och exkluderande strukturer i samhället?
– Det är svårt att prata om en
specifik metod. Mitt engagemang
är lika viktigt som ditt engage-

mang. Vi måste tillsammans arbeta
innanför och utanför ramarna, på
arbetsplatser och skolor, via sociala
rörelser, institutionella strukturer
och sociala forum. Samtidigt som vi
arbetar innanför ramarna så är det
viktigt att vi bygger egna infrastrukturer, rörelser och verksamheter.
Jag tycker också att det är viktigt att
olika minoritetsgrupper som upplever olika typer av förtryck går ihop
och bildar kunskapsallianser.
Vi måste komma bort från tankesättet »vi och dom« och ersätta det
med ett gemensamt oss. Men tills vi
förhoppningsvis en dag kommer att
leva i den utopin måste vi analysera
varför vi har ett »vi« och ett »dom«
och vem som definierar vem som
är »vi« och vem som är »dom«.
Bara genom att vi pratar om ett »vi«
och ett »dom« så har vi omedvetet
och medvetet exkluderat »dom:et«
från »vi:et«. De som definieras som
»dom« är oftast de som direkt upplever den strukturer och normer på
bara skinnet.
Vi måste också prata om vem
som definierar vad som är normen.
Varför kan inte alla få vara normen?
Skapas det nya normer då? Kan
normer någonsin försvinna? Hur i så
fall? Vi måste bredda definitionen,
ta bort trösklar och exkluderande
strukturer.
Vilket är det största hotet mot ett
jämställt Sverige?
– Ett stort hot är den snedvridna
resursfördelningen som resulterar i
ökade samhällsklyftor. Rasism, oro
och missnöje kan ofta tolkas ur ett
klass- och socioekonomiskt perspektiv – oavsett om det utspelar
sig i en Stockholmsförort eller på
norrländska glesbygden. Istället för
att skylla problemen på de som har
minst privilegier i samhället bör vi
se frustrationen som symtom på
samhällets orättvisa resursfördelning. Vi måste satsa på välfärden,
ta kollektivt ansvar för de som är
mindre priviligierade än oss själva.
Vi måste skapa en inkluderade gemenskap där alla är med och får lika
mycket att säga till om i definitionen
kring vad innehållet i gemenskapen
innebär.

17.00 – 17.30 Athena Farrokhzad läser
ur sin diktsamling Vitsvit. Athena
Farrokhzad
17.30 – 18.00 Kaos – en kvinnokris. Om
maktens misogyni och hur den förvärrats under Eurokrisen, Alexandra
Pascalidou

het och politik under femtio år. Yvonne Hirdman, historiker och författare,
Ordfront förlag
17.00 – 17.30 Poesi om å være hel. Ikke
stykkevis og delt. Hannah Wozene
Kvam, artist, skribent og slam-poet,
Queendom

Fredag 13 juni
110.30 - 11.00 Vad ska vi göra med
varandra, Jenny Wrangborg, poet,
Ordfront förlag
10.00 – 10.30 Flyt som en fjäril, stick
som ett bi. Samtal med hyllade ungdomsboksförfattaren Elin Nilsson.
Elin Nilsson, Alfabeta Bokförlag
11.00 – 11.30 Bara En Dotter, Sarita
Skagnes, forfatter, foredragsholder og
sosial aktivist, Bokförlaget Norlén &
Slottner AB
12.00 – 12.30 Counting on Marilyn
Waring. New Advances in Feminist
Economics Margunn Bjørnholt, Senior resarcher
13.00 – 14.00 Malmös Feministiska Röster. Ett ett tidsdokument och en inspirationsbok. Alan Ali, Sofi Arvanitis,
Hanna Hansen, George Juge, Emelie
Lysholm, Katerin Mendez, Christina
Merker Siesjö, Martina Skrak, Linnea
Svensson Arbab, Lisa Vinsander.
14.00 – 14.30 Vad har hänt det senaste
decenniet inom sexualupplysningen?
Sandra Dahlén, Sexualupplysare och
författare, Rabén & Sjögren
14.30 – 15.00 Bara En Dotter, Sarita
Skagnes, forfatter, foredragsholder og
sosial aktivist, Bokförlaget Norlén &
Slottner AB
15.00 – 16.00 Feminist solidarity – what
could it be? The Nordic feminist
magazines Astra, Bang, Fett, Friktion
and Tulva
16.00 – 16.30 Klimathotet och könskriget. Är det verkligen lönsamt att
förstöra jorden. Johan Ehrenberg,
Ansvarig Utgivare ETC, ETC Förlag
16.30 – 17.00 Poesi om å være hel. Ikke
stykkevis og delt. Hannah Wozene
Kvam, artist, skribent og slam-poet
Queendom
17.00 – 18.00 Bang

Söndag 15 juni
11.30 – 12.00 Beroendesyndrom och
vägen ur det – en mammas berättelse.
Lotten Säfström, Författare, föreläsare Salto De Vita, Salto De Vita
12.00 – 13.00 Sju år med RUT – vad
har hänt? Rebecka Bohlin, Journalist
och författare, Catharina Callerman,
professor i rättsvetenskap vid Örebro
universitet & Anita Nyberg, nationalekonom och professor emerita i
genusvetenskap, Bang, Fronesis och
ABF Malmö

Lördag 14 juni
11.30 – 12.00 Født feminist. Hele Norge
baker ikke Martha Breen, forfatter
11.00 – 11.30 Bit inte ihop! Sätt gränser
på jobbet, Sara Berg & Rebecka
Bohlin, författare, Ordfront förlag
12.00 – 12.30 Maktens kvinner/Women
of power, Torild Skard, Senior Forsker
Norsk Kvinnesaksforening, Norsk
Kvinnesaksforening
12.30 – 13.00 »ZAN« – en antologi om
tio kvinnor som berättar om sina livs
öden och hur det är att leva som kvinna i Iran, Arghavan Eslami, författare
13.00 – 13.30 Why prostitution is an
enemy of free sexuality, Kajsa Ekis
Ekman, författare och journalist,
Leopard Förlag
14.30 – 15.00, Därför vill du att din
mormor ska bli lesbisk, Mian Lodalen & Matilda Tudor, författare. En
liten handbok i konsten att bli lesbisk.
Samtalsledare Moa Elf Karlén, förläggare, Leopard förlag
15.00 – 15.30
Mediestrategi för feminister, Ida Östensson, initiativtagare till Fatta!-kampanjen och grundare av stiftelsen,
Crossing Boarders, Fria Tidningar
15.30 – 16.00, Mellan Hat och Skam: Ett
samtal om känslor och fem(me)inistisk politik, Ulrika Dahl, författare,
Moa Elf Karlén, förläggare, Leopard
Förlag
16.00 – 16.30 ETC
16.30 – 17.00 Vad bör göras? Jämställd-

VIGDIS

En miniseminariescen inne på MalmöMässan. Här sker korta presentationer
om aktuella projekt, debatter, samtal
och utfrågningar. Du får praktiska exempel, nya verktyg och inblick i aktuella
jämställdhetspolitiska utmaningar.

Torsdag 12 juni
12.30 – 13.00 »Landet runt«, Länsstyrelsernas arbete med svensk jämställdhetspolitik
13.30 – 14.00 »Ett samlat grepp om ett
jämställt Värmland!«, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland
13.00 – 13.30 »Det gäller pengarna, livet
och jämställdheten – hur undviker vi
ojämställdhetsfällorna?«, JiM/Jämställ.nu – Nationella sekretariatet för
genusforskning
14.00 – 14.30 »Ung företagsamhet har
inget kön«, Linköpings kommun
(teckentolkas)
14.30 – 15.00 »Malmö stads arbete med
jämställda löner«, Malmö stad
15.00 – 15.30 »Dialog och delaktighet
på lika villkor i Örebro«, UN Women
nationell kommitté Sverige
15.30 – 16.00 »Bryta eller bevara? Normkritisk kulturförvaltning«, Malmö
stad
16.00 – 16.30 »How does the Syrian war
affect women’s rights in the region?«,
Kvinna till Kvinna
16.30 – 17.00 »En feministisk ekonomisk
modell – utgångspunkter, målsättningar, finansieringsvägar«, Feministiskt Initiativ
17.00 – 17.30 »Jämställd aktivitet i det
offentliga rummet – hur gör vi det
möjligt?«, Malmö stad
17.30 – 18.00 »Från eldsjäl till genusvetare«, Nationella sekretariatet för
genusforskning
18.00 Alexandra Charles håller tal,
1,6 & 2,6 miljonerklubben
Fredag 13 juni
10.30 – 11.00 »Kvinnligt företagande för
jämlik hälsa«, Västra Götalandsregionen
10.00 – 10.30 »Operativ samverkan mot
människohandel – stöd och hjälp för
utsatta«, Länsstyrelserna Sverige
11.00 – 11.30 »Att prata genus – snacka
om kvalitet!«, Linköpings kommun
(teckentolkas)
11.30 – 12.00 »Jämställd rekrytering genustvätta din annons«, Malmö stad
12.00 – 13.00 »Lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupper: Varför och
vad kan vi göra?«, BPW, Business &
Professional Women
13.00 – 13.30 »Födelsehuset för en
mänskligare förlossningsvård, men
hur?«, Födelsehuset

FOTO: JOSE FIGUEROA
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Sara Berg & Rebecka Bohlin medverkar på
tidskrifts- och litteraturscenen Boye.

13.30 – 14.00 »Girls’ leisure - from research to practice«, Linköpings kommun (teckentolkas)
14.00 – 14.30 »Bygg Bra Före: Kvinnooch Tjejjouren Jönköping - våldsförebyggande arbete i samverkan med
kommunen«, Sveriges Kvinno- och
Tjejjourers Riksförbund, SKR
15.30 – 16.00 »Visuell makt. Föreläsning
om hur toalettsymboler, hakkors,
berusade gorillor, Mona-Lisa och
rasstereotypa bilder hänger ihop«,
Konstfack
16.00 – 16.30 »Bygg Bra Före: Systerskapet på Tjejjouren Juventas systrar,
Södertälje«, Sveriges Kvinno- och
Tjejjourers Riksförbund, SKR
17.00 – 17.30 »Emergency Call: om Medmäsklighet-Jämställdhet-Rättvisa«,
Internationella Kvinnoförbundet
17.30 – 18.00 »Mänskliga rättigheter för
världens största yrkeskår«, LO-TCO
Biståndsnämnd
18.00 – 18.30 »Sök på Gender i alla Nordens länder«, Nordisk information för
kunskap om kön, NIKK

Lördag 14 juni
10.00 – 10.30 »Bygg Bra Före - Exempel
från ungdomsjouren 1 000 Möjligheter«, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers
Riksförbund, SKR
11.00 – 12.00 »Visuell makt. Föreläsning
om hur toalettsymboler, hakkors,
berusade gorillor, Mona-Lisa och
rasstereotypa bilder hänger ihop«,
Konstfack
12.00 – 12.30 »Är kärleken fri?«, Linköpings kommun (teckentolkas)
12.30 – 13.00 »Trubbla genus i barnböcker«, Malmö stad
13.00 – 13.30 »Does it matter? Gender
Equality in Swedish Development«,
Sida
13.30 – 14.30 »Climate Change from a
Gender Perspective«, Dag Hammarskjöld Foundation
14.30 – 15.00 »Bygg Bra Före – Exempel
från Kvinnojouren i Höganäs«, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
15.00 – 15.30 »Kvinnor formar framti-

den. Om makt och regionalt inflytande«, EDCS – resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland
15.30 – 16.00 »Låt oss tala om kvinnor
och ledarskap«, Kvinnor som Leder
Media
16.00 – 16.30 Vad har feminism med
funktionalitetsfrågor och tillgänglighet att göra? Feministiskt Initiativ
17.00 – 17.30 »Women´s rights in Maroc
now and in the future«, Swe Q - Sveriges Quinnoråd och RIFFI – Riksförbundet Internationella Föreningar
För Invandrarföreningar
17.30 – 18.00 »Kvinnligt företagande för
jämlik hälsa«, Västra Götalandsregionen

Söndag 15 juni
9.30 – 10.00 »Möjligheter, möten och
motstånd inom räddningstjänsten«,
Nätverket Jämställda Räddningstjänster, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad
univeristet
10.30 – 11.00 »Grassroots activism- from
idea to ACTION!«, EMISSA
11.30 – 12.00 »Stoppa kvinnlig könsstympning«, Female Integrity
12.00 – 12.30 “Gender perspectives on
migration, the case of African women
in Europe«, Kulturföreningen Maisha
i samverkan med RIFFI
12.30 – 13.00 »Kvinnors åtnjutande av
de mänskliga rättigheterna«, Utrikesdepartementet

KONST – ART FOR ALL

Konsten tar plats inne i Mässan och
består av »Body stories« samt en öppen
del för konstnärer och fotografer som
själva vill ställa ut.
»Body Stories« utgörs av fotokonst
(Jenny Lindhe, Hannah Goldstein,
Casia Bromberg, Arvida Byström, Sanna
Sjöswärd, Pia Siri Isaksson) och videokonst (Danielle Liljeqvist, Jenny Wallström, Julia Lindblom och Moa Kjellstrand och Casia Bromberg) och två
platsspecifika verk där publiken själva
kan hänga upp sina »body stories« i.

FOLKFESTEN

Under lördagkvällen går Nordiskt
Forums stora folkfest av stapeln. Den
arrangeras av Malmö Stad i Folkets
Park. I parken arrangerar Ladyfest en
rad aktiviteter och på kvällen är det
ett späckat program på Stora scenen.
Emma Knyckare och Josefin Johansson
står som värdar och quizmasters för det
som händer på Stora scenen.
DJ:s Anaye + Neyney (Femtastic)
LIVE Say Lou Lou, Marit Bergman.

Kvinnogudstjänst
i St Johanneskyrkan
MED ANLEDNING AV Nordiskt Forum
i Malmö 12–15 juni bjuder Nordiska
Ekumeniska Kvinnokommittén in till
öppen kvinnogudstjänst i Malmös St
Johanneskyrkan, Triangeln, fredag 13
juni klockan 20.30.
Biskopar, präster, pastorer och
lekkvinnor från kyrkor och samfund i
Norden medverkar i en ekumenisk gudstjänst där kvinnors liv och erfarenheter
i dagens värld får prägla texter, musik
och sång. Jennifer Kestis Ferguson,
»singer-songwriter«, ursprungligen från

Sydafrika bjuder på musikaliska inslag
utifrån sina erfarenheter av kamp för
fred och rättvisa för alla. Gudstjänsten
fokuserar på källor till liv och kvinnors
längtan efter delaktighet och hållbara
samhällen, nära och långt borta. Gudstjänsten arrangeras i samverkan med
Forum för prästvigda kvinnor i Sverige
och Malmö Kristna Råd, och är öppen
för allmänheten, kvinnor och män.
Efter gudstjänsten bjuder Svenska
kyrkan i Malmö på kvällsfika i St Johanneskyrkan.
Varmt välkomna
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Program & talare
FOTO: GUILLAUME RAMON

Utöver de många utställningsmontrarna i Mässan och alla gratisscenerna
på området består programmet för Nordiskt Forum av tre huvudspår: ett
nordiskt program, ett arenaprogram och ett öppet program.

ARENAPROGRAMMET
Phumzile Mlambo-Ngcuka (Sydafrika), chef för

FOTO: DIANNE REGGETT

UN Women, f d vicepresident för Sydafrika,
mansforskarna Raewyn Connell (Australien) och
Michael Kimmel (USA), Vigdís Finnbogadóttir
(IS), världens första demokratiskt valda kvinnliga statschef och Islands första kvinnliga president, svenska journalisterna och författarna
Alexandra Pascalidou och Maria Sveland, SIDA:s
generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka (SV),
Margot Wallström (SV), mångfaldsdirektör på
Postkodlotteriet, Annika Winsth (SV), chefsekonom för Nordea, Cathrine McKinnon (USA), jurist och debattör, Jackson Katz (USA), författare
och utbildare kring maskulinitet och mäns våld.

FOTO: PRIVAT
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I ARENAPROGRAMMET Great Actions Great
Ideas ser du dina favoriter – stjärnakademiker,
toppolitiker, debattörer, artister och kulturprofiler – på stora scenen. I rappa brandtal, samtal
och kulturevenemang presenteras goda exempel
på hur positionerna för kvinnors rättigheter
kan flyttas fram. Här hålls även den storslagna
invigningen och den oförglömliga avslutningsceremonin.
I Arenan kan du lyssna på bland annat Pink
Saris grundare Sampat Pal Devi från Indien,
islamologiprofessor Amina Wadud (USA) som
var den första kvinnan som ledde en könsneutral
muslimsk fredagsbön och predikan i New York,

FOTO: GEIR ÓLAFSSON
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* Feministisk ekonomi – ekonomisk och social
utveckling
Kvinnors
och flickors kroppar – sexualitet,
*
hälsa och reproduktiva rättigheter
* Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär
* Våld mot kvinnor och flickor
* Miljö, klimat och hållbar utveckling
* Omsorgsarbete och välfärdssamhälle
* Fred och säkerhet
* Politiskt deltagande och samhällsutveckling
* Jämställdhetsintegrering och jämställda
verksamheter
* Asyl och migration
* Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering
Ny
teknologi och media
*

UN Women’s chef Phumzile Mlambo-Ngcuka, Agneta
Stark, docent i företagsekonomi, Vigdís Finnbogadóttir, f d president på Island och världens första
demokratiskt valda statschef, Margot Wallström, projektdirektör på Svenska PostkodLotteriet och f d vice
ordförande i EU-kommissionen, samt författaren och
programledaren Alexandra Pascalidou är alla talare i
Arenaprogrammet.

NORDISKA
PROGRAMMET
I NORDISKA PROGRAMMET analyseras såväl
de nordiska som de globala utmaningarna med
avstamp ur FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Bejing. Med avstamp ur Handlingsplanens 12 teman skapar vi tillsammans ett
slutdokument med krav som vid forumets slut
överräcks till företrädare för Nordens jämställdhetsministrar samt chefen för UN Women.
Slutdokumentet speglar konferensens tydliga
åtagande att stärka alla kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter.

FOTO: ELIS HOFFMAN

feminismen kan erbjuda diskussioner om välfärd
och tillväxt?
Samtliga aktörer äger sina egna arrangemang
och bestämmer dess innehåll. Men alla evenemang faller under något av de 12 olika teman
som står i fokus för Nordiskt Forum:

FOTO: JOHANNES JABSSON

I DET ÖPPNA PROGRAMMET väljer du mellan
hundratals programpunkter arrangerade av
civilsamhällesorganisationer, myndigheter, företag, kommuner, politiska partier, fackförbund,
universitet, aktivistnätverk och andra aktörer.
Tillsammans utgör de ett mångfacetterat uttryck
för ett jämställdhets- och genuspolitiskt engagemang som konferensen skapar utrymme för.
Det här är forumets största programdel och
utgör ett sorts »feministiskt Almedalen«. Ta del
av seminarier, workshops, föreläsningar, mingel
och paneldebatter kring jämställdhet. Lyssna på
Johan Forsberg, hockeyspelare i Luleå Hockey,
om kampanjen Bryt tystnaden som handlar om
att våga agera och ställa upp om någon utsätts
för våld. Hör vad IF Metall, Handels och H&M
har att säga om kvinnors arbetsvillkor och löner
inom industrin i ett gemensamt evenemang.
Möt Tuulikki Koivunen Bylund, biskop i Svenska
kyrkan, och fyra andra kvinnliga biskopar från
de nordiska länderna som samtalar om kyrkans
framtid i Norden. Lyssna på bland andra Lena
Sommestad, professor i ekonomisk historia, och
Agneta Stark, docent i företagsekonomi och f. d.
ordförande för International Association for
Feminist Economics, i en paneldebatt om vad

FOTO: ULF PALM

ÖPPNA PROGRAMMET

Jackson Katz (USA), författare och
utbildare kring maskulinitet, Amina
Wadud (USA), islamologiprofessor,
Raewyn Connell (Australien), mansforskare, och Maria Sveland (Sverige),
journalist och författare, kan du lyssna
på i Arenaprogrammet.
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Hej
Johan
Forsberg,
Vad ska du göra på Nordiskt
Forum?
Jag kommer till Nordiskt Forum
med länsstyrelsen i Norrbotten
som representant för kampanjen Bryt tystnaden som handlar
om att våga agera och att säg ifrån om någon utsätts för våld
i nära relationer. Ett norrbottniskt samarbete för att stoppa
våld i hemmet. Kanske ska jag panelsamtala också. Och lyssna, lära mig. Vara en del av dessa härliga och viktiga dagar.
Inspireras.
Hur står det till med jämställdheten
i hockeyvärlden?
Jämställdheten i idrotten i stort är på många sätt långt ifrån
vad den borde. Och hockeybranschen har länge varit en i
grunden nästan totalt, och på alla plan, mansdominerad plats
med värderingar därefter. Men det har hänt mycket på senare
tid. Där förståelse och tolerans visst kan samsas med klubbor
i ansiktet och snus på mjukisbyxorna. Men resan är lång.

OMRÅDESKARTA

Pink Saris grundare
kommer till Nordiskt Forum!
SAMPAT PAL DEVI blev bortgift redan som
tolvåring i det fattiga Uttar Pradesh i Indien.
När hon som sextonåring bevittnade hur
en man misshandlade sin hustru gick hon
till fysisk attack och fick byns erkännande.
Under många år samlade hon kvinnor i ett
medborgargarde som 2006 fick namnet
Gulabi Gang. Gruppen söker upp våldsamma
makar, protesterar mot hemgifter och stoppar barnäktenskap och strider mot korrupta
institutioner. Idag har gruppen över 200 000
medlemmar.
– Vi har sett en gigantisk förändring här i
landet genom åren. Kvinnor har börjat göra
sina röster hörda mot det våld och den utsatthet som de möter på ett sätt som jag inte
kunnat tro var möjlig. Kvinnor går ut från
sina hem där de varit instängda, talar om sina
liv, höjer sina röster inte bara för sig själva
utan för alla sina systrar.

– Idag arbetar vi inte bara med frågan om
våld mot kvinnor men också mot de systematiska förföljelser mot kvinnor som sker
när kvinnor gifts bort eller kastas ut från sina
hem och säljs till män.
Vad ser du som viktigast att göra framåt i
arbetet mot det våld som drabbar kvinnor?
– Jag anser att utbildning är det bästa
vapnet. Att kvinnor blir medvetna om rätten
att vara en likvärdig medborgare. Efter ett sådant medvetandegörande kan kvinnor lättare
ta andra steg för att förverkliga de här rättigheterna. Idag går 75 procent av alla flickor i
skolan här i landet, det är ett viktigt steg.
– Själv vill jag studera mer om hur lagstiftning och sociala arbeten ser ut på andra
platser i världen, som i Norden, för att få
idéer till fler eller andra sätt att arbeta med
frågorna.
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PRAKTISK
INFORMATION
Hela området runt och inne på Malmö Arena och MalmöMässan är ett
sjudande festivalområde med spännande aktiviteter för dig som vill kika
runt bland utställare, lyssna på debatter, musik och samtal. På området
finns även praktisk service som öppen förskola, lugna rum, sjukvård,
interreligiöst bönerum och infocenter.

TID OCH PLATS
Nordiskt Forum är öppet för besökare 12–15 juni 2014 och äger rum
i Hyllie på Malmö Arena och MalmöMässan, samt på intilliggande
utomhusområden.

BESÖKSADRESSER
Malmö Arena: Hyllie Stationstorg 4
MalmöMässan: Mässvägen 6

ÖPPETTIDER

MalmöMässan
Torsdag 12/6 kl 10.00 öppnar registreringen.
Torsdag 12/6 kl 11.30–18.30
Fredag 13/6 kl 09.30–18.30
Lördag 14/6 kl 09.30-18.30
Söndag 15/6 kl 09.30–13.30

av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.
Sal Mirjam, Plan 5 i Malmö Arena.

HUSDJUR
Av hänsyn till allergiker tillåts enbart ledarhund i Nordiskt Forums
lokaler.

SJUKVÅRD
I samarbete med Region Skåne
tillhandahåller Nordiskt Forum ett
sjukvårdsrum. Finns inne på Malmö
Arena.

SPRÅK

Malmö Arena
Torsdag 12/6 kl 10.00–22.00
Fredag 13/6 kl 09.00–20.30
Lördag 14/6 kl 08.30–18.30
Söndag 15/6 kl 08.30–15.30

Nordiskt Forum är ett nordiskt initiativ och programpunkterna kommer
att genomföras på något av de nordiska språken och/eller engelska. I
programtidningen och/eller schemat
på webben finns tydligt markerat på
vilket språk respektive seminarium
genomförs. Program som också erbjuds på teckenspråk markeras med
handsymbol i programmet.

Öppningen äger rum torsdag 12/6

BILJETTER

kl 11.00 i Malmö Arena.
Invigningsshowen äger rum
torsdag 12/6 kl 20 i Malmö Arena.
Avslutningen äger rum söndagen
15/6 kl 13.00–15.00 i Malmö Arena.

Nordiskt Forum välkomnar alla som
besökare. Många programpunkter,
kulturakter och aktiviteter är gratis
men vill du få tillgång till hela programmet måste du köpa biljett. Det
gör du enklast på vår hemsida www.
nf2014.org eller på plats i Hyllie. Du
kan välja mellan att köpa biljett för
alla dagar eller enbart dagbiljett.
För alla fyra dagar kostar biljetten
950 kronor. Med din 4-dagarsbiljett
går du in gratis på Malmö museer
och Malmö konstmuseum, får rabatt
på Moderna museet och Malmö City
Kort och Rundan. Dessutom reser
du gratis med Skånetrafiken i Malmö
och mellan Malmö och Lund. En
dagbiljett kostar 500 kronor och
omfattar inte rabatterna.

BARN
I samarbete med Malmö Stad och
Öppen förskola erbjuder Nordiskt
Forum pedagogisk verksamhet för
små barn. Mer information om plats
och tider finner du på nf2014.org

LUGNT RUM
Ett separat område för dig som behöver en lugn plats, vill varva ner en
stund eller vill amma ostört. Finns
tillgängligt i Malmö Arena.

INTERRELIGIÖST
BÖNERUM
En mötesplats med tid för tankar
och existentiella frågor. Fredag–söndag kl 9.30 hålls »Tankar för Dagen«

INFORMATIONSCENTER
På både Malmö Arena och MalmöMässan finns informationscenter dit
du kan vända dig med dina frågor. På

hela området kommer det också att
finnas volontärer som har till uppgift
att hjälpa besökare tillrätta.

HÅLLBARHET
Nordiskt Forum anstränger sig för
att agera så hållbart som möjligt och
har i samarbete med värdstaden
Malmö vidtagit ett antal åtgärder.
Tygkassar, nyckelband, t-shirts
och annat material är framtaget i
ekologisk bomull eller återvunnen
plast. Inbjudna gäster reser med tåg
i så hög utsträckning som möjligt.
De restauranger på området som
Forumet har möjlighet att påverka
serverar ekologiskt och vegetariskt.
Kranvatten erbjuds talare och besökare. Källsortering finns på området.
Porrfria hotell erbjuds talare och
besökare som en social hållbarhetsåtgärd. Vi hoppas att du som gäst
också hjälper oss att göra så små
avtryck på miljön som möjligt!

GARDEROB

MAT
I Hyllie finns ett stort och varierat
utbud av restauranger och caféer.
Både Mässans och Arenans restauranger är öppna och på Malmö
Arena erbjuds ekologiska, vegetariska och närproducearde alternativ.
Malmö Arenas restauranger serverar
bara vegetariskt under Nordiskt
Forum.

TILLGÄNGLIGHET
Alla programpunkter i Arenaprogrammet teckentolkas till svenskt
tecken. Övriga programpunkter
teckentolkas om den organisation
som ansvarar för programpunkten
bokat tolkning. I samtliga seminarielokaler och scener finns hörselslinga som täcker både scen och
sittplatser. Alla seminarielokaler och
utställningsområden är anpassade
for rullstolsburna. Fullständig information om tillgänglighet finner du
på www.nf2014.org

Avgiftsbelagd garderob finns i entréerna på Malmö Arena och MalmöMässan. Garderoben tar även emot
väskor.

ARRANGÖRER: Sveriges Kvinnolobby, Sverige; Kvinderådet, Danmark/
FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørgsmål, Norge; Krisesentersekretariatet, Norge; Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i
Samarbete NYTKIS ry, Finland; Kvenfélagasamband Islands, Island; Kvenréttindafélag Islands, Island; Ålands fredsinstitut, Åland
I SAMARBETE MED: Malmö stad, Svenska PostkodLotteriet, Skånetrafiken
MED STÖD AV: Sveriges Regering, Nordiska Ministerrådet, Social- och
hälsovårdsministeriet, Finland, Köpenhamns kommun, Region Skåne,
Barne-, Ligestillings- og Inkluderingsdepartementet, Norge
MEDIAPARTNERS: Sydsvenskan, City
AVSLUTNINGSCEREMONI MED STÖD AV: Danmarks ambassad, Eslövs
kommun och Musik i Syd.
SÄRSKILT TACK TILL: Malmö Jämställdhetsbyrå
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VÅRA UTSTÄLLARE
Varmt välkommen till ett sjudande utställartorg i MalmöMässan!
Möt hundratals organisationer,
myndigheter, partier och tidskrifter. Lyssna till samtal vid
scenerna Vigdís och Boye. Dansa
loss och delta i workshops på
scenen Strömqvist och kolla på
konst, fika eller häng i Young
Feminist Corner. Det bästa av allt
– allt är gratis!
Monternummer & organisation
A1 Sveriges Makalösa Föräldrar och
Barn
A2 TRIS – tjejers rätt i samhället
A3 Doris Film
A4 UN Women nationell kommitté
Sverige
A5 Doris Film
A6 UN Women nationell kommitté
Sverige
A7 MiRA-Senteret
A8 SverigeFinskt Kvinnoforum
A9 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers
Riksförbund, SKR
A10 Västra Götalandsregionen, Folkhälsokommitténs sekretariat
A11 Svenska Kvinnors Vänsterförbund,
SKV
A12 Kvinnefronten i Norge,
Svanegruppende Danmark, ROKS
Sverige, Stígamót Island
A13 Operation 1325, Forum 1325 Norway,
1325 Network Finland, WILPF Denmark
A14 Svenska Kyrkan
A15 Gröna Kvinnor
A16 Svenska Kyrkan
A17 RFSL
A18 KUN, senter for kunnskap og
likestillning
A19 Fredrika Bremer Förbundet
A20 Skånes Kvinnojourer
B1 RIFFI Riksförbundet Internationella
Föreningen för Invandrarkvinnor

B2 Dea-föreningen för Kvinnohistoristk

Museum

B3 Kvinnojouren i Ängelholm
B4 ROKS, Riksorganisationen för

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
B5 Stockholm Tjejjour
B6 Glöm Aldrig Pela och Fadime
Riksorgansiation
B7 WIZO Norden
B8 Nordisk nettverk mot sexkjöp
B9 Kvinnliga Akademikers Förening
B10 Nordisk nettverk mot sexkjöp
B11 Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
B12 Svenska Kvinnoförbundet r.f
B13 Svalorna Indien Bangladesh
B14 RealStars
B15 Synskadades Riksförbund, Nordiska Kvinnokommittén
B16 Föreningen Salto de Vita
B17 Centerkvinnorna
B18 Diskrimineringsbyrån Uppsala
B19 Föreningen Storasyster
B20 Individuell Människohjälp
C1 Finlands FN-förbund
C2 Internationella Kvinnoförbundet
C3 Brottsofferjouren
C4 EDCS resurscenter för jämställdhet
och mångfald
C5 BWP Sweden
C6 EDCS resurscenter för jämställdhet
och mångfald
C7 Kvinnors Nätverk
C8 Elektra Fryshuset
C9 Amnesty International
C10 SAC Syndikalisterna
C11 Plan Sweden
C12 ICLD Swedish International Centre
for Local democracy
C13 Kvinneutvalget i LatinAmerika
gruppene
C14 Soroptimist International Nordiska
Länder
C15 Mensen
C16 Soroptimist International Nordiska
Länder
C17 Lika Unika
C18 Norges Kvinnolobby
C19 Selene-kollektivet
D1 Socialdemokraterna
D2 Malmö Stad
D3 Eskilstuna Kommun
D4 Vänsterpartiet
D5 Miljöpartiet de gröna
D6 Boverket
D7 Länsstyrelsen Norrbotten,
Norrbottens läns landsting, Winnet
Norrbotten, Kommunförbundet
Norrbotten

PRO
Sveriges Kvinnolobby
RFSU
Kvinderådet i Danmark
NÖDUTGÅNG
Jämställ.nu och JiM (Jämställdhets
integrering i Myndigheter)
D16 Nytkis Kvinnoorganisationer,
Kvinnoförbundet Sörnäs
D17 Linköpings kommun
D19 Länsstyrelsen Östergötland
D21 Kvinna till Kvinna
D22 1,6 & 2,6 miljonerklubben
D23 Regeringskansliet
D25 Köpenhamns Kommune
D27 Nordisk Ministerråd
D29 Män för Jämställdhet
E1 Diskrimineringsombuds mannen
& övriga nordiska systerorganisa
tioner
E2 Nasjonal kompetansetjeneste for
kvinnehelse Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og Norske
Kvinners
Sanitetsforening
E4 Norske Kvinners Sanitetsforening
og Nasjonal Kompetansetjeneste
for kvinnehelse ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
E6 ASI (IS), SAK (FI), LO i Danmark,
Norge og Sverige
E7 Kvenréttindafélag, Island
E8 Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor
E10 Akademikerförbundet SSR
E12 Zonta International, District 13, 20
and 21
E14 Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs Universitet
E18 Linköpings universitet
E22 Tillväxtverket och Region Skåne
E23 Länsstyrelsen Skåne
E24 Winnet Sverige
F1 Fiu-Ligestilling
F3 Rädda Barnen
F5 Sydsvenskan och City
G1 Konstfack
G2 SKL
G3 Nöjesguiden
G4 Folkpartiet liberalernas
riksorganisation
G7 Vision
G9 Malmö Högskola
G10 Kulturtidskriften Cora och Writers
read Writers
G11 ETC Förlag
G13 Tidskrifterna Astra, Fett, Bang,
Tulva och Friktion
G12 Feministiskt Perspektiv
G15 Feministiskt Initiativ Med reservation för eventuella ändringar.
D9
D10
D11
D12
D13
D15

STRYK 14 rader om det går…

Möt dina politiker
på Nordiskt Forum
Socialdemokraterna hittar du
i monter D1 i MalmöMässan.
Fredag 13 juni arrangerar partiet,
tillsammans med S-kvinnor, ett
seminarium om ekonomi, politiskt
deltagande och hur vi tar krafttag
för jämställdhet. Medverkar gör
Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för
Socialdemokraterna tillsammans
med bl.a. LO, Vårdförbundet och
Vision. Sal Brantenberg. Partiledare Stefan Löfven deltar i Arenaprogrammet torsdag 12 juni.
Moderaterna representeras
av finansminister Anders Borg,
som medverkar i ett seminarium,
tillsammans med JA-delegationen,
Winnet, Svenska ESF-rådet och
Tillväxtverket, om segregation och
hur vi bryter mönster för att nå
en arbetsmarknad på lika villkor.
Torsdag 12 juni, sal Salimi.
Vänsterpartiet hittar du i monter
D4. Partiet håller flertalet arrangemang och samtal i sin monter.
Partiledare Jonas Sjöstedt deltar
i en partidebatt som 15:53-rörelsen håller lördag 14 juni, sal
Sundström. Rossana Dinamarca,
vänsterpartiets feministiska talesperson, deltar i ett seminarium om
kvinnofrid och välfärdens ansvar
för våldsutsatta torsdag 12 juni,
sal Taikon, samt i ett seminarium
om strategier kring feminism och
antirasism under lördagen 14 juni,
scen Parks.
Folkpartiets monter heter G4.
Jämställdhetsminister Maria
Arnholm finns på plats under forumets alla dagar. Hon talar under
öppningsceremonin i Arenan torsdag 12 juni och tar emot slutdokumentet, tillsammans med övriga
nordiska jämställdhetsministrar,
i Arenan under avslutningsceremonin. Däremellan deltar hon i
regeringskansliets seminarium om
jämställdhetsintegrering under
20 år, torsdag 12 juni, sal Canth,
och i seminarium om hur normer
kring kön påverkar myndigheters
arbete, lördag 14 juni, sal Qvam.
Integrationsminister Erik Ullenhag
deltar i Arenan under fredagen
och EU-minister Birgitta Ohlsson i
Arenan under lördagen.
Miljöpartiet möts i monter D5.
Gröna Kvinnor har montern A15.
Språkrören Gustav Fridolin och
Åsa Romson presenterar sin
feministiska politik, tillsammans
med riksdagsledamöterna Per
Bolund och Gunvor G Ericson,
fredag 13 juni i sal Pankhurst. Åsa
Romson deltar i en partidebatt
som 15:53-rörelsen håller lördag
14 juni, sal Sundström.
Centerkvinnorna har monter
B17. Partiledare Annie Lööf deltar
i en partidebatt som 15:53-rörelsen håller lördag 14 juni, sal
Sundström. Miljöminister Lena Ek
deltar i ett seminiarium om global
hållbar utveckling lördag 14 juni i
sal Sundström.
Feministiskt Initiativ har monter
G15. Söndag 15 juni arrangeras
seminariet Från lobbyism till
politiskt parti i sal Canth. Soraya
Post och Gudrun Schyman deltar
i Arenan under fredag 13 juni och
Sissela Nordling-Blanco deltar i
Arenan lördag 14 juni.

16. HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NORDISKT FORUM I MALMÖ 12–15/6 2014

