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Ekonomi. Social utveckling. Sexuella & reproduktiva rättigheter. Hälsa. 
 Arbete. Lika lön. Utbildning. Karriär. Miljö. Klimat. Hållbar utveckling. Våld. 
Fred & säkerhet. Politiskt deltagande. Omsorg. Välfärd. Asyl. Migration.
Jämställdhetsintegrering. Feminismens framtid. Organisering. Media.  
Ny teknologi. Debatter. Seminarier. Föreläsningar. Workshops. Politik. 
 Forskning. Litteratur. Brandtal. Open space. Påverkan. Partiledarde-
batt. Teater. Dans. Poetry slam. Danceoke. Wikimaraton. Konserter. 
Konst.  Twittervägg. Blogosquare. Öppna scener. Forumteater. DJ-battle. 
 Feministisk bio. Fredstält.

LÄS MER OCH BOKA BILJETT PÅ WWW.NF2014.ORG
Gilla oss på Facebook nordisktForum
Följ oss på twitter @nFm2014



NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 – New Action on Women’s Rights är ett 
historiskt möte med fokus på kvinnors rättigheter och jämställdhet.  
200 organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen står som arrangörer.

Världskända debattörer, nordiska makthavare, aktivister, företag, kommuner, 
universitet, organisationer från civila samhället, myndigheter, kulturarbetare 
och feminister finns på plats i Malmö den 12-15 juni 2014. 

RUNT 15 000 peRSONeR kommer till Malmö för att analysera läget och 
 tillsammans sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. Vi behöver flytta 
fram positionerna och svara på frågorna: Vad har hänt med kvinnors rättigheter 
de senaste 20 åren? Vilka nya krav ställer vi till FN och de nordiska regeringarna? 
Hur möter vi morgondagens utmaningar? Huvudprogrammet och diskussio-
nerna grundar sig i FN:s Kvinnokonvention och Beijing Platform for Action.

Under fyra dagars kraftsamling med debatter, seminarier, dans, konst, 
 föreläsningar, politik, forskning, litteratur, brandtal, musik, humor, scenkonst, 
workshops och mycket mer manifesterar Nordiskt Forum att vi vill nå ett 
 jämställt samhälle och en jämställd värld.

Delta på Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights och 
sätt ditt avtryck. Det är i Malmö det händer. Här formar vi nya strategier, ställer 
nya krav och presenterar nya förslag. Det är dags för New Action on Women´s 
Rights! Vi ses i Malmö!
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pRAKTISKT 
Barnpassning. 
Sjukvård. 
Barnrum. 
Bönerum. 
Vilorum. 
Funkisforum. 
Infocenter. 

OMRåDeN
Young feminists corner. 
Blogosquare. 
Twittervägg. 
Utbildningscentrum. 
Activist corner. 
Fredstält. 
Mediecenter.

SceNeR
Litteraturscen. 
Musik. 
Konst. 
Öppna scener. 
Scenkonst. 
Feministisk bio. 
Poetry slam.

ÖppNA pROgRAMMeT
I det öppna programmet väljer 
du mellan hundratals program-
punkter och möter alla som 
på olika sätt arbetar för att öka 
jämställdheten. Här arrangerar 
civilsamhällesorganisationer, 
myndigheter, universitet, fack-
förbund, kommuner, företag, 
aktivistnätverk och andra aktörer 
workshops, seminarier, mingel 
eller paneldiskussioner kring 
feminism och jämställdhet.

NORDISKT hUvUDpROgRAM
Denna programdel är Nordiskt 
Forums idémässiga kärna. 
Här går vi på djupet och 
 analyserar såväl de nordiska 
som de globala utmaningarna 
med avstamp ur FN:s Kvinno-
konvention och Beijing Platform 
for Action. Här skapar vi tydliga 
krav och uppmaningar till det 
slut dokument som vi på forumets 
sista dag överräcker till företräd-
are för Nordens regeringar och 
parlament.

AReNAN
I Arenan ser du dina favoriter – 
stjärn akademiker, toppolitiker, 
aktivister,  debattörer, artister och 
kulturprofiler – på stora scenen. 
I korta och rappa  brandtal, 
samtal och kulturevenemang 
ser och hör du goda exempel 
på hur vi flyttar fram position-
erna för  kvinnors  rättigheter 
och jämställdhet. Här hålls även 
 invigningen och avslutnings-
ceremonin.

AKTIvITeTeR
Open space. 
Wikimaraton. 
Speakers corner. 
Forumteater. 
Creative corner. 
Danceoke.


