


Tími til kominn! 

• http://www.youtube.com/watch?v=mcrRQk
MpJdY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mcrRQkMpJdY
http://www.youtube.com/watch?v=mcrRQkMpJdY
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Hvað er Nordiskt forum? 

 Sameinum kraftana, horfum fram veginn og 

stöndum saman í því að búa til samfélag 

jafnréttis þar sem konur njóta fullra 

mannréttinda, á Norðurlöndum, í Evrópu og á 

alþjóðavísu.  
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• 12.-15. júní 2014  

• Malmö Mässa, Malmö Arena, Emporias tak & 

Festivalområdet. 

• Yfir 300 viðburðir. 

• Tengdir viðburðir í Malmö og á Skáni. 

• 1.000 ræðumenn frá Norðurlöndum og víðar. 

• Fimmtán þúsund þátttakendur. 

• Þangað til: Undirbúningur, fundir, öflun styrkja, 

hvatning og uppákomur … 

 

Staður og stund 
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Markmið 
• Vekja áhuga á áskorunum jafnréttisbaráttunnar.  

• Vekja athygli á umræðunni á Norðurlöndum um 

réttindi kvenna bæði þar og á heimsvísu.  

• Búa til kröfur og tillögur að jafnréttispólítík 

framtíðarinnar.  

• Búa til tengslanet fyrir reynslusögur. 

• Nýta kraft kynslóðarinnar sem óx úr grasi eftir að 

Kvennaráðstefnan í Peking var haldin árið 1995.  

• Styrkja skipulag norrænu kvennahreyfingarinnar.  
 

5 
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• Kvennaráðstefna SÞ í Peking 1995 – nær 20 ár 

eru liðin 

• Norrænar kvennaráðstefnur í Åbo/Turku 1994 

og Osló 1988 – 1000 íslenskar konur fóru til 

Turku! 

• Norræna kvennahreyfingin vill ekki bíða lengur – 

tími til kominn að framkvæma! 

6 

Bakgrunnur 
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Stýrihópur 
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• Sveriges Kvinnolobby  

• Kvinderådet, Danmark  

• FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørgsmål, 

Norge  

• Krisesentersekretariatet, Norge  

• Nytkis Kvinnoorganisationer, Finland 

• Svenska Kvinnoförbundet, Finland 

• Kvenfélagasamband Islands  

• Kvenréttindafélag Islands  
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Skrifstofan í Stokkhólmi 
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Caroline Matsson, konferensgeneral 

caroline.matsson@sverigeskvinnolobby.se 

 

Erika Eriksson, nordisk koordinator 

erika.eriksson@nf2014.org 

 

Maria Almström, kommunikationsstrateg 

maria.almstrom@nf2014.org 

 

Roxana Ortiz, webredaktör 

roxana.ortiz@nf2014.org 

 

 

 

 

mailto:caroline.matsson@sverigeskvinnolobby.se
mailto:erika.eriksson@nf2014.org
mailto:maria.almstrom@nf2014.org
mailto:roxana.ortiz@nf2014.org
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Skipulag 
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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 utveckling 

•Jämställdhetsintegrering och jämställda 

verksamheter 

•Utsatta kvinnor och kvinnor ur 

minoritetsgrupper 

•Feminismens framtid i Norden och 

kvinnorörelsens organisering 

•Ny teknologi och media 

1. Femínískt hagfræði – hagræn og félagsleg þróun. 

2. Líkamar kvenna og stúlkna – kynfrelsi og heilbrigði. 

3. Konur í vinnu, launajafnrétti, menntun og frami. 

4. Ofbeldi gegn konum og stúlkum. 

5. Umhverfi, loftslag og sjálfbær þróun. 

6. Umönnunarstörf og velferðarsamfélagið. 

7. Friður og öryggi. 

8. Stjórnmálaþátttaka og þróun hennar 

9. Kynjasamþætting og jafnréttisstarf í fyrirtækjum.  

10. Flóttamenn og fólksflutningar. 

11. Framtíð femínismans á Norðurlöndum og skipulag 

kvennahreyfingarinnar. 

12. Ný tækni og fjölmiðlar. 

 

Þemu 
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Ráðstefnurými 
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Úti og inni 
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Hátíðarsvæðið 
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Stöndum saman 

• Við erum kvennahreyfingin, femínistahreyfingin, 

femínistar.  

• Núna gerist það! Ráðstefnan skiptir sköpum.  

• Saman ætlum við að styrkja réttindi kvenna á 

Norðurlöndum og um heim allan.  

• Tökum öll þátt í því. Við þurfum á þér að halda. 

• Ráðstefnan er einstök, sú fyrsta sem 

kvennahreyfingarnar skipuleggja. 

• Frábært tækifæri til tengslamyndunar. 
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Virkjum tengslanetið 
• Félög skipuleggjendanna  

• Aðrir femínistar, kvennafélög og feminískt netverk, 

netverk kvenna 

• Stjórnmálaflokkar 

• Fagfélög 

• Stjórnvöld 

• Sveitarfélög 

• Háskólar 

• Fyrirtæki 

• Áhugasamur almenningur 
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Allir að skrá sig 
• Miðaverð: til 22. mars 800 SEK, eftir það 1.000 SEK. 

• Fyrir atvinnulausa og námsmenn: 650 SEK 

• Flugið: Eigum frátekin sæti hjá Icelandair, verð á bilinu 

49.950-62.450 

• Ýmis konar gistimöguleikar. 

• Styrkir: T.d. Endurmenntunarsjóðir stéttarfélaga. 

• Skráning fer fram á vef Nordiskt forum nf2014.org 

• Tengiliðir: Kvenréttindafélag Íslands og 

Kvenfélagasamband Íslands, Sigríður Björg Tómasdóttir 

nf2014@krfi.is 
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Sjáumst í Malmö  
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