Feminism
så funkar det!
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A b f - h u s e t , s v e avä g e n 4 1
F RI ENTRE !

Feministiskt
forum 2013
Feministiskt Forum är ett nätverk av individer från olika feministiska
organisationer och partier som årligen anordnar ett Feministiskt Forum
i Stockholm. Syftet är att främja feministisk debatt i allmänhet och
erbjuda alla feminister en heldag av umgänge, kunskap och debatt.
Feministiskt Forum har genomförts vid sju tillfällen (2005, 2007-2012),
med mycket lyckat resultat. Både privatpersoner och organisationer
är välkomna att delta på forumet. Det enda som krävs är att man vill
verka för en konstruktiv debatt kring feministiska frågor.
För varje år har forumet växt sig lite större med fler besökare och
fler organisationer och privatpersoner som medverkat.
Vår förhoppning är att forumet ska fortsätta att växa ytterligare och
bli en självklar feministisk mötesplats och ett ständigt återkommande
arrangemang. Forumet arrangeras i samarbete med ABF Stockholm.
Mer information om oss finns på femiforum.wordpress.com och du
kan nå oss via femiforum@gmail.com samt följa oss
på Twitter och Facebook.
Årets forum pågår mellan klockan 10.00 och 17.00 på ABF-huset och
avslutas med en helkväll på Färgfabriken. Information om festen och
annat praktiskt hittar du på sista sidan i programmet.
Välkommen!

Logotyp: Lisa dalenius
form/sättning: clara Bergström
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10.00 – 11.00 i Erlander

10.00 – 11.00 i Z-salen

Vad är kopplingen mellan militarism och feminism?

Får man reagera hur man vill på ett förtryck?

I många delar av världen är en antimilitaristisk hållning en självklar del av den
feministiska rörelsen. Men hur är det i Sverige? Vi diskuterar feminism, krig och säkerhet
och betydelsen av en antimilitaristisk feministisk politik.
Medverkande: Maud Eduards, professor i statsvetenskap och Malin Nilsson,
ordförande i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Vi diskuterar värderingen av olika typer av feministisk kamp med utgångspunkt i vår
kortfilm Du e en fitta din fitta. Är det okej att inte reagera ”konstruktivt”, och måste man
göra sin ilska bekväm för omvärlden för att den ska räknas?
Medverkande: Alma Lindé, Alejandra Goic och Tony Apelgren från Skabbteatern,
Zafire Vrba, FAGS, Feminist Art Gallery, Sweetheart samt Johanna Gustavsson, FAGS,
Feminist Art Gallery, Sweetheart.

Arrangör: Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)

Arrangör: Skabbteatern

10.00 – 11.00 i Branting

Lajva feministisk folkbildningsaktivism!
Vad kan hända när feminister möts och delar erfarenheter i mindre grupper? Vi samtalar
om erfarenheterna från våra feministiska cirklar och sedan ”lajvar” vi en läsecirkel.
Medverkande: Amanda Möllenhoff, cirkelledare i Feministisk läsecirkel och Feministisk
självförsvar, Hanna Dorve, temaansvarig för Feministisk mötesplats samt Eva Restrepo
Ahrén, utbildare, ABF Norra Stor-Stockholm
Arrangör: Feministiskt mötesplats/ABF Norra Stor-Stockholm

10.00 – 11.00 i Sandler

Kvinnans roll i den kurdiska frihetskampen
En film om Berivana Ciziri och efterföljande diskussion om kvinnans roll i den kurdiska
befrielsekampen samt feminicide; dödandet av kvinnor för att de är kvinnor. Begreppet
används i ett sammanhang där kurdiska kvinnor möter två lager av våld och förtryck.
Medverkande: Eda Duzgun, masterstuderande i sociologi och Ayse Göktepe,
ordförande för kurdiska rådet.
Arrangör: Kurdiska rådet

10.00 – 11.00 i Palme

Ett jämställt Stockholms stad
I Stockholms kommunfullmäktige beslutas om bland annat barnomsorg, stadsplanering,
bostadsbyggande, äldrevård och resurser till kvinnojourer. Det är viktiga politiska
områden som påverkar oss i vår vardag. Representanter från alla partier i Stockholms
stad har bjudits in för att diskutera genusperspektiv i politiken och vilka konsekvenser
olika kommunalpolitiska förslag får för jämställdheten. Dessutom vill vi undersöka hur man
kan använda en maktkritisk intersektionell analys för att bredda debatten och skapa ett
Stockholm för alla.
Medverkande: Isabella Pettersson, F! Storstockholm, Ewa Larsson, (MP) kommunfullmäktigeledamot, Jessica Bagge, (FP) utbildningsnämnden i Stockholm, Margareta
Cederfelt, (M) riksdagsledamot Stockholm, Ann-Margarethe Livh, gruppledare (V)
Stockholms stad, Stina Bengtsson, (C) Stockholm Stad och Mikael Valier, (KD)
Stockholms stad. Moderator: Stina Svensson, talesperson Feministiskt Initiativ
Arrangör: Feministiskt initiativ Stockholm

10.00 – 11.00 i Kata

Högerextremism som hot mot jämställdheten
– erfarenheter och strategier
Europa upplever en ny våg av högerextremism. Vilka mobiliserar de sina krafter mot?
Och framförallt, på vilket sätt utgör högerextremismen ett hot mot jämställdheten? Det är
dags att ta hoten på allvar och börja diskutera framtida strategier för att få kunskap om
hur feministiska krafter har jobbat med frågorna i andra länder. Vilka metoder har varit
mest effektiva och vilka kan man överföra till en svensk kontext?
Medverkande: Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad inleder. I
panelen: Anna-Klara Bratt, chefredaktör Feministiskt perspektiv, Lisa Bjurwald, journalist
och författare. Samtalsledare: Arne Ruth, f.d. chefredaktör på Dagens Nyheter och
samhällsdebattör.
Arrangör: Varken hora eller kuvad
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10.00 – 11.00 i Per Albin

feministisk sexualpolitik i Stockholm
Vad är feministisk sexualpolitik för dig? Kom och prata med dina lokalpolitiker om
sexualpolitiska utmaningar i Stockholm. RFSU och Stjärnjouren leder ett panelsamtal
med Stockholms landstingspolitiker.
Medverkande: Moderatorer Amanda Netcher, RFSU och Linnea Eriksson, Stjärnjouren
som samtalar med en panel bestående av landstingspolitiker från båda blocken.
Arrangör: RFSU Stockholm och Stjärnjouren i Sundbyberg

10.00 – 11.00 i Beskow

Fritidsgårdar, snöröjning och parkeringshus
– jämställdhet i praktiken
Program för hållbar jämställdhet är Sveriges Kommuner och Landstings stöd till
jämställdhetsintegrering. Sammanlagt har ett 70-tal kommuner, landsting, regionförbund
och privata utförare deltagit i programmet för att ge likvärdig service till kvinnor och
män, flickor och pojkar. Vi berättar om jämställdhetsarbete som får konkreta effekter
för medborgarna.
Medverkande: Mikael Almén, Program för hållbar jämställdhet, SKL samt representanter från kommuner som deltar i Program för hållbar jämställdhet.
Arrangör: SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

10.00 – 11.00 i Hedén

LESBIAN ALGORITHM MARCH (#lesbianalgorithmmarch)
Per.får.mens lär ut dansen Lesbian Algorithm March: för en enad feministisk kamp,
för att sprida och synliggöra lesbiskhet och för att ha kul!
Medverkande: Isabel Cruz Liljegren, scenkonstnär/Per.får.mens, Mikaela Knapp,
scenkonstnär/Per.får.mens, Olga Beletskaia Henriksson, scenkonstnär/Per.får.mens
Arrangör: Per.får.mens
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11.15 – 12.30 i Erlander

Frihet från våld
– våldsförebyggande arbete med genusperspektiv
I seminariet ges en presentation av våldsförebyggande arbete med unga killar och tjejer ur
ett genusperspektiv, vad det innebär i praktiken, varför det är så viktigt att prioritera och vilka
möjligheter och utmaningar som finns i detta kunskapsfält.
Medverkande: Peter Söderström, ansvarig för utbildning och strategisk utveckling i projekt
Frihet från våld samt Sara Aarnivaara, projektmedarbetare med fokus på metodutveckling
och utbildningsfrågor.

Vinst i vården ur ett feministiskt perspektiv
Vården är en sektor som domineras av kvinnlig arbetskraft och även har relativt många
kvinnliga företagare. Är ett förbud mot vinstsyftande företag i vården ett slag mot kvinnors företagande? En debatt om vinster i vården, kvinnligt företagande och feminism.
Medverkande: Johanna Palmström, moderator, Birgitta Sevefjord, fd landstingsråd (V)
Stockholms läns landsting, Rosanna Dinamarca, riksdagsledamot och feministiskt talesperson (V) och Gertrud Åström, ordförande Sveriges Kvinnolobby.
Arrangör: Vänsterpartiets i Stockholms läns landsting.

Arrangör: Män för jämställdhet/Projekt Frihet från våld

11.15 – 12.30 i Per Albin

11.15 – 12.30 i Branting

– lärdomar från Hungerprojektet i Indien

Bryt tystnaden - TCOs handbok om
förebyggandet av sexuella trakasserier
Ett samtal om hur tystnaden kring sexuella trakasserier kan brytas samt hur sexuella trakasserier
kan förebyggas. Vad säger lagen, vad kan facket göra, vad är arbetsgivarens skyldigheter?
Medverkande: Naiti Del Sante, jurist, Sonja Schwarzenberger, författare samt Elsa Saboonchi
Chef FacketFörändras TCO.

Vardagsfeminism under starkt patriarkala förhållanden
Trots att en tredjedel av platserna i de lokala byråden i Indien enligt lag är reserverade
för kvinnor är det många kvinnor som inte vågar inta sin plats, mycket beroende på brist
på självförtroende och rädsla för våld. Vi pratar om hur Hungerprojektet i Indien jobbar
med att krossa gamla tankesätt och strukturer och stärker de valda kvinnornas självkänsla
och position. Arbetet utgör startskottet för en positiv utveckling i samhällena där kvinnorna till slut vågar ta makten. Medverkande: Jenny Molin och Maisa Ek, projektledare.

Arrangör: TCO

Arrangör: Hungerprojektet

11.15 – 12.30 i Kata

11.15 – 12.30 i Beskow

Antirasistiska feministiska visioner och organisering
Vi befinner oss i ett skarpt politiskt läge, det är dags att ta den svenska politiken i en helt
ny riktning. Men hur ska vi åstadkomma den förändring vi vill ha? Och hur kan vi arbeta mer
inkluderande, för alla kvinnors rättigheter? Vi vill diskutera utmaningar men också berätta om
lyckade kampanjer och organiseringsformer lokalt, nationellt, internationellt, historiskt och i nuet.
Medverkande: Sissela Nordling Blanco, talesperson för F!, Ellen Nyman, skådespelare
och regissör aktiv i TRYCK, Victoria Kawesa, genusforskare och aktiv i CinemAfrica och
Leila Qaraee, ordförande för Kvinnors Nätverk. Samtalsledare: Stina Svensson, talesperson
för F!
Arrangör: Feministiskt initiativ och kvinnors nätverk

11.15 – 12.30 i Z-salen

Skulden är inte min
Skulden är inte min är ett blogg- och bokprojekt av fjorton värmländska feminister. Det är ett
hyllningstal till feminismen och systerskapet som skuldbefriare. Sedan ett år bloggar Team
Skulden på skulden.wordpress.com och på 8 mars i år släpptes deras första antologi.
Några av författarna diskuterar skuld, feminism och systerskap med journalisten Hanna Hellquist.
Medverkande: Hanna Hellquist, Maria Edvardsson, Susanna Göransdotter,
Madeleine Nyvall och Emma Sjödin
Arrangör: Skulden är inte min
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11.15-12.30 – Sandler

”Sluta knarka så löser det sig”
– om våldsutsatta kvinnor i missbruk
Qjouren startade 2008 och är Sveriges första kvinnojour för våldsutsatta kvinnor som
lever i missbruk. Kvinnor som har ett aktivt missbruk är mycket utsatta för våld. I en studie
från 2005 uppger 94 av 103 kvinnor att de någon gång i vuxen ålder utsatts för fysiskt
våld, och/eller sexuellt våld, och/eller psykiska övergrepp. Ändå ses våldet sällan som
ett kvinnofridsbrott utan uppfattas som en del av det allmänna våld som anses prägla
missbrukarvärlden. Ofta möts kvinnor av krav på drogfrihet för att få stöd och våldets
konsekvenser ignoreras. Qjouren startades och drivs av kvinnor som har erfarenhet av
missbruk, eget och andras, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och utanförskap.
Föreläsning med Lea Honorine om erfarenheter från arbetet på Qjouren.
Arrangör: Q-jouren

11.15 – 12.30 i Hedén

Fittaktivism som feministisk aktivism
Inom feministiska rörelser och inom genusforskningen har det varit centralt att synliggöra,
befria och omförhandla kvinnors sexualitet. Fittaktivism tar steget längre och inkluderar
alla personer med fitta – oavsett genusidentifiering. Genom sexualupplysning, seminarier,
texter, studiecirklar och bloggar har deltagarna i panelen arbetat med att synliggöra,
befria och omförhandla en fittcentrerad sexualitet. De diskuterar hur sexualiteten och
kroppsupplevelsen kan förändras genom olika former av aktivism med utgångspunkt i
fittan.
Medverkande: Renita Sörensdotter, forskare i genusvetenskap vid Stockholms universitet, Suzanne Larsdotter, sexolog, utbildare och handläggare RFSL, Malinda Flodman,
sexualupplysare, författare, utbildare RFSL, Johanna Karlsson, bloggen Fitt for Fight.
Moderator: Signe Bremer, forskare genusvetenskap, Uppsala universitet.
Arrangör: RFSU Stockholm, Vulvagruppen
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12.45 – 14.00 i Erlander

12.45 – 14.00 i Sandler

Machofabriken - snacka om normer med unga

Hur skapar vi en jämställd festivalscen?

Vad anses vara manligt, hur påverkar det oss alla och går det att förändra?
Machofabriken är ett metodmaterial som erbjuder ett sätt att prata om normer
och föreställningar om kön. I workshopen får du själv prova på några övningar.
Medverkande: Ida Ömalm Ronvall, verksamhetskoordinator för Machofabriken

Sommaren 2012 var 79 procent av akterna på Sveriges tio största musikfestivaler
manliga. Jämställd Festival arbetar aktivt för att förändra detta och bjuder här in till
ett samtal med flera nyckelaktörer inom musiklivet för att diskutera möjliggörandet av
en jämställd festivalscen. Vilka strategier ska vi använda för att ändra dessa siffror och
skapa ett jämställt musikliv? Vilket ansvar har arrangörerna, media och artisterna själva?
Medverkande: Tiffany Kronlöf, artist, Vanessa Marko, DJ och grundare av Femtastic,
Agneta Karlsson, musikjournalist, Li Stanley, Creative Manager på Sony/ATV Music
Publ. Scandinavia. Moderator: Amanda Lindholm, grundare av Jämställd Festival.

Arrangör: Män för Jämställdhet

12.45 – 14.00 i Branting

Våga fråga, våga lyssna!
Vi kan alla hjälpas åt att bryta den skuldbeläggande tystnad som finns kring sexuella
övergrepp och våldtäkt. HOPP Stockholm delar med sig av konkreta tips och verktyg
som du som vän, anhörig, kollega, bekant eller yrkesperson kan använda när du möter
utsatta. Medverkande: Frida Hallén, styrelseordförande samt Erica Kanon Andersson,
vice ordförande HOPP Stockholm
Arrangör: HOPP Stockholm

12.45 – 14.00 i Palme

”Du! Nu! Tid för handling!”
I en tid av kriser måste feminismen utmana sig själv och vårt samhälle, för förändring
och utveckling. Det är nu eller aldrig. Nästa år bjuder den nordiska kvinnorörelsen in
politiker, allmänhet och civilsamhälle för att diskutera och sätta agendan för framtidens
feminism. Det kommer att bli den största nordiska jämställdhetskonferensen någonsin.
Maria Sveland samtalar med Margareta Winberg om vad feminismen har att säga om
vår egen tid och värld, och vad konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action
on Women’s Rights kan resultera i.
Medverkande: Maria Sveland, författare och journalist, Margareta Winberg,
ordförande för UN Women. Samtalsledare: Gertrud Åström, ordförande för Sveriges
Kvinnolobby.
Arrangör: Sveriges kvinnolobby

12.45 – 14.00 i Kata

Kvinnors roll i dagens demokratirörelser
Samtal om kvinnors roll och kampen för demokrati i olika delar av världen. Vi diskuterar
massmedias spegling av händelser. Det blir även filmvisning. Medverkande: Lina Ben
Mhenni, Tunis. Nätaktivist och bloggare, lärare vid universitetet i Tunis, Sandrella Zako,
Stockholm och Hans Öhrn, journalist. Samtalsledare: Agneta Norberg, fredsaktivist
Arrangör: SKV, Svenska Kvinnors Vänsterförbund i samarbete med Kvinnor för Fred
och Svenska Fredskommittén

12.45 – 14.00 i Z-salen

Den humoristiska feministen
Humor är en av feminismens vassaste grepp. I teaterföreställningar, stand up och i serier
får vi skratta åt patriarkatets löjlighet. Men vad är roligt, vad är plumpt och vad är
bara verklighet? Några av Sveriges roligaste feminister pratar om inspiration, strategier
och vad man egentligen får skämta om. Medverkande: Liv Elf Karlén, Teater Lacrimosa,
Moa Svan, komiker och programledare och Melody Farshin, ståuppkomiker, mfl.

Arrangör: Jämställd Festival

12.45 – 14.00 i Per Albin

Utbildningspolitiska utopier
Skolan är inte en isolerad plats utan präglas precis som resten av samhället av sexism,
könsstereotypa föreställningar och orättvisor baserat på kön. Det gäller i förskolan såväl
som i grundskolan, gymnasiet och i högre utbildning. På vilka sätt påverkar det elevernas
vardag, och vilka konkreta lösningar på problemen finns idag? Vilka strategier kan vi
använda för att göra skolan mer jämställd och jämlik i framtiden?
Medverkande: Rossana Dinamarca, riksdagsledamot och feministisk talesperson (V),
Barbro Sörman, moderator, lärare och ledamot av (V) Storstockholms distriktsstyrelse,
Mimmi Garpebring, förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA och Torbjörn
Messing, utbildningskoordinator på Sveriges kommuner och landsting (SKL) och tidigare
medlem i Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA).
Arrangör: Vänsterpartiet Storstockholm

12.45 – 14.00 i Beskow

Ingen isolerad ö
Könsmaktsordningen genomsyrar hela samhället, och självklart även våra feministiska
organisationer. Män tar plats på kvinnors bekostnad i diskussioner, och kvinnor får mer
ansvar för det organisatoriska medan män byggs till politiska auktoriteter. Hur kan en
organisation arbeta för att män och kvinnor ska kunna delta på samma villkor?
Ung Vänster har under flera år jobbat med praktiska verktyg för internfeminism och
anordnar ett samtal om hur vårt internfeministiska arbete ser ut, och vilka resultat vi ser.
Medverkande: Amanda Möllenhoff och Nora Linnros från Ung Vänster Storstockholm
Arrangör: Ung Vänster Storstockholm

12.45 – 14.00 i Hedén

Feminism inom LO
– hur ser det ut idag och hur går vi vidare?
Samtal om det feministiska läget och feministiska strategier inom LO där Joa Bergold,
utredare på LO inom jämställdhetspolitik och fackliga aktiva tjejer och kvinnor medverkar. Efter panelens inledning släpps även ”gräsrötterna”, bestående av aktiva kvinnor
från SEKO och HRF, in.
Medverkande: Joa Bergold, utredare på LO, Marta Aguirre, SEKO Stockholms
jämställdhetsansvarig, Javiera Cifuentes från SEKO Uppsala och FI, med flera.
Arrangör: SEKO Stockholm

Arrangör: ABF Stockholm
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14.15 – 15.30 i Erlander

Agera antirastiskt och empowerment!
Presentation av projektet ”Agera antirasistiskt och empowerment” av Interfem-utbildare
som under hösten genomförde interaktiva föreläsningar om antirasism och sexism i gymnasieskolor. Hur kan ungdomarnas möjligheter att formulera sig och agera antirastiskt och
feministiskt stärkas i vardagen?
Medverkande: Armina Etminan och Alejandra Ganem Cuenca, Interfem.
Arrangör: Interfem

14.15 – 15.30 i Branting

Mänskligt Nära – Hållbart Långsiktigt
Gröna kvinnor presenterar tre fantastiska kvinnor som på tre olika sätt är goda
exempel på praktisk feminism. Kemikaliesamhället ledde till företagande i ekologiska
babyprodukter, bankernas slutna och diskriminerande värld ledde till ekologisk bank och
utbrändhet ledde till deltagande i feministisk rehabilitering.
Medverkande: Maria Antonsson, feministisk småföretagare, Annika Laurén, feministisk
bankdirektör Ekobanken samt Susanne Wise feministisk internationell NGO:are.
Moderator: Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor.
Arrangör: Gröna kvinnor

14.15 – 15.30 i Palme

Praktisk feminism i dagens Pakistan
Sedan början av 2000-talet ger organisationen Women Workers Helpline stöd och
rådgivning åt arbetande kvinnor i Pakistan. Med sitt arbete har man skapat en praktisk
plattform för motstånd mot allt från kränkningar av arbetsrätten till sexuella trakasserier
på jobbet och våld i hemmet. Hör en av organisationens grundare, den fackliga ledaren
Azra Shad, berätta om ett liv av kamp.
Medverkande: Azra Shad, grundare av Women Workers Helpline.
Arrangör: VIF, Vänsterns internationella forum

14.15 – 15.30 i Kata

Varför funkar 6-timmars arbetsdag på verkstaden
men inte i hemtjänsten?
2002 införde Toyota Center Göteborg AB sextimmars arbetsdag för mekaniker och
plåtslagare med bibehållen lön, den så kallade ”Toyota-modellen”. Denna arbetsmodell
kom även att spridas till andra Toyota-anläggningar. 2004-2006 gjordes försök med
6-timmars arbetsdag enligt Toyotamodellen för de anställda i hemtjänsten och på servicehus i Hägersten-Skärholmen i Stockholm. En utvärdering visade att försöket inte gav
tillräckligt goda resultat för att vara motiverat.
 Handelsanställdas A-kassa har infört sextimmars arbetsdag för sina anställda och
Vänsterpartiet har tillsatt en arbetsgrupp för att föra kravet om arbetstidsförkortning
framåt. Det här seminariet är det andra av två som ordnas i samband med det arbetet.
Medverkande: VD Tommy Witedal och Servicemarknadschef Martin Banck, Toyota,
Petra Lindfors, docent Psykologiska institutionen Stockholms universitet samt Kim Sandberg, kassaföreståndare Handels A-kassa. Moderator: Seluah Alsaati, ordförande för
Vänsterpartiet Storstockholm
Arrangör: Vänsterpartiet

14.15 – 15.30 i Z-salen

Hatet som upprätthåller ordningen
Ett samtal om klasshat, rasism och hat mot feminister. Författarna och journalisterna
Maria Sveland och Johanna Langhorst har i sina böcker Hatet och Förortshat försökt
sätta fingret på hur hat används som metod både på nätet, i de traditionella medierna
och i politiken för att förhindra att de rådande maktstrukturerna förändras.
Samtalsledare: Moa Elf Karlén, förlagschef Leopard förlag.
Arrangör: Leopard förlag samt Ordfront förlag

14.15 – 15.30 i Sandler

Vems historia?
Osynliggjorda, bortglömda i forskningen om arbete och ofta med dåliga arbetsvillkor.
Med avstamp i den nyutkomna antologin Arbete & Jämställdhet diskuterar vi villkoren för
invandrarkvinnor på arbetsmarknaden i Sverige och varför det behövs en ny historieskrivning. Medverkande: Devrim Mavi, chefredaktör Hotellrevyn, med flera.
Arrangör: Bang

14.15 – 15.30 i Per Albin

Måste jag sluta amma bara för att kunna
dela föräldraledigheten med min sambo?
Praktisk feminism i form av delad föräldraledighet är inte alltid så enkel att genomföra.
Trots goda tips från olika nätverk och informationsmaterial, finns det fortfarande många
föräldrar som av olika anledningar tycker det är svårt att planera så att det blir bäst för
alla. Det hjälper inte heller med ”tyckanden” från familj, släkt, vårdpersonal och vänner.
Medverkande: Sophia Lövgren, generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar,
Gertrud Åström, ordförande Sveriges Kvinnolobby, Tomas Wetterberg, ordförande
Män för Jämställdhet, My Malmström Sobelius, styrelseledamot i FoFF samt Haros
ordförande Ingvild Segerstam.
Arrangör: Sveriges Makalösa Föräldrar

14.15 – 15.30 i Beskow

Miraklet - Hur skulle det se ut om du vaknade
en morgon och allt var perfekt?
Ett lösningsfokuserat panelsamtal där vi ställer mirakelfrågor med fokus på förändring
och utveckling till några av dagens framstående feminister. Syftet är att peppa och
inspirera genom att förutsätta att målet (ett jämlikt, jämställt och feministiskt samhälle)
redan är nått, och sedan diskutera vad vi som feminister har gjort för att nå dit – både i
vardagen i närtid, så väl som politiskt och på längre sikt.
Medverkande: Amne Ali, ordförande i SSU Stockholm, Lawen Redar, ledamot i Socialdemokraterna i Stockholm samt Elinor Odeberg, redaktör Libertas.
Arrangör: Rebella Unga S-kvinnor

14.15 – 15.30 i Hedén

#Bryt tystnaden
Samtal om Geijeraffären och Lindbergaffären utifrån texter om tystnadskultur som
publicerats i Feministiskt Perspektiv under våren. Medverkande: Hanna Olsson,
Jenny Rönngren, My Vingren och Ida Ali. Moderator: Anna-Klara Bratt
Arrangör: Feministiskt perspektiv
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15.45 – 17.00 i Erlander

skrivit om och gjort konst av hatet. Kan konst bidra till att de som utsätts för hatet känner
sig mindre utsatta? Eller bidrar det snarare till att ge hatarna mer utrymme i debatten?
Medverkande: Liv Elf Karlén, regissör och manusförfattare, Teater Lacrimosa,
Maria Sveland, författare till boken Hatet - om en bok om antifeminism samt
Anna-Klara Bratt, redaktör för feministiskt perspektiv.

Makt genom umgänge – 70-talets bordellhärva
En av feminismens konkreta uppgifter är att avslöja manliga nätverksom upprätthåller
makt. Bordellhärvan från 70-talet, som inspirerat till filmen Call Girl är ett konkret exempel på hur ett nätverk fungerar. Medverkande: Kerstin Alfredsson, bibliotekarie och
medlem i Socialdemokraterna.

Arrangör: Teater Lacrimosa

Arrangör: Föreningen Socialisten

15.45 – 17.00 i Sandler

15.45 – 17.00 i Branting

The Economic Woman

Är lagstiftning vårt främsta vapen mot diskriminering?

Den nyliberala visionen om en rationell och egennyttig ”Economic man” dominerar svensk
jämställdhetsdebatt, där kvinnors rätt att sitta i bolagsstyrelser prioriteras före goda
arbetsvillkor inom vård och omsorg. Gör den vinstsyftande feminismen kvinnorna en
björntjänst? Utifrån Libertas temanummer om ”Den ekonomiska kvinnan” diskuteras klass
och kön som sammanflätade begrepp för att uppnå en verklig jämställdhet som inte
utgår från den manliga normen.
Medverkande: Elinor Odeberg, redaktör Libertas, Anna Ardin, ledamot Tro och Solidaritet och ansvarig för välfärdsfrågor på Sektor 3, My Vingren, skribent Genusfolket.se
och Researchgruppen, Simon Vinge, utredare Kommunal. Moderator: Elisabeth Lindberg.

Förra året släppte den amerikanska professorn i juridik och transaktivisten Dean Spade
sin bok Normal life med kritik mot anti-diskrimineringslagar och hatbrottslagar. Vi diskuterar och reflekterar i detta samtal om lagen mot diskriminering fått önskade effekter, var
hindren finns och hur det praktiskt går att arbeta mot diskriminering med andra metoder.
Medverkande: EE, AnarchoPride, Kristin Tran, ordförande Interfem och projektledare
på Byrån mot diskriminering i Östergötland, Ulrika Westerlund, förbundsordförande
RFSL samt Axel Repka, förbundsstyrelsen RFSL (moderator).
Arrangör: RFSL

Arrangör: Tidskriften Libertas, S-studenters idépolitiska tidskrift

15.45 – 17.00 i Palme

Kvinnokonventionen som arbetsredskap

15.45 – 17.00 i Per Albin

En global våg av konservatism och motstånd sveper över världen och slår hårt mot
världens kvinnor. FN:s kvinnokonventionen från 1979 är ständigt högaktuell. Men hur
efterlevs den i praktiken? Och hur kan den användas som arbetsredskap för att förbättra
kvinnors situation? Medverkande: Anna Wigenmark, ordförande i föreningen Ordfront
och MR-jurist samt en representant från UN Woman.

Vem får plats i den (feministiska) akademien?
Strategier och motstånd
För många feministiska forskare är forskningen förknippad med ett starkt samhälleligt
engagemang och en vilja att bryta maktstrukturer, men vem får ta plats i den (feministiska) akademin? Vem kommer in, vem stannar och vem lämnar den akademiska miljön?
På vilka sätt kan aktivism och forskning mötas och stärka varandra? Vilka praktiska
strategier finns för att bryta de hierarkier och gränser som präglar den (feministiska)
akademien?
Medverkande: Paula Mählck, forskare vid institutionen för pedagogik och didaktik,
Stockholms universitet, Berolin Deniz, projektledare tankesmedjan Interfem, Evin Ismael,
doktorand i sociologi, Uppsala universitet.

Arrangör: Föreningen Ordfront

15.45 – 17.00 i Kata

Gräsrötter då och nu – hur lär vi oss av varandra?
Frågor om diskriminering, rasism, hedersförtryck, arbetsmarknad, hälsa och sexualitet har
i två-tre år samlat kvinnor och män, tjejer och killar till spännande samtal om feminismens
framtid under rubriken Gräsrötter då och nu. De senaste åren har inneburit en backlash
för feminismen. Vilka erfarenheter behövs för att åter sätta feminismen på dagordningen? Och hur gör vi den feministiska rörelsen mer inkluderande?
Medverkande: Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby och fd Grupp
8-medlem, Amineh Kakabaveh, ordförande i Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot (V), Louise Waldén, en av grundarna till Grupp 8 och tidigare forskare, Haideh
Daragahi, exilfeminist och dr. i litteraturhistoria och Izabella Tirbal, ung feminist. Eva
Nauckhoff, en av dem som samlat gräsrötterna, inleder. Samtalsledare: Ann-Margarethe
Livh, oppositionsborgarråd (V) och ordf. i Vänsterns internationella forum.
Arrangör: Varken hora eller kuvad och Sveriges kvinnolobby

15.45 – 17.00 i Z-salen

Om kvinnohat på nätet och lite varstans
I höst sätter Teater Lacrimosa upp Kränkt The musical - om kvinnohat på nätet och lite varstans. Nu vill vi diskutera feministiska strategier i ett kvinnohatande samhälle med fler som
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Arrangör: Forum för feministisk forskning

d
På engelska!

15.45 – 17.00 i Beskow

Aborträttsaktivism i Europa
I de länder där abort är olagligt är kvinnor tvungna att resa till andra länder för en
laglig abort eller betala stora summor i sitt eget land för en olaglig abort.
Anna Dahlqvist, författare, klargör hur situationen ser ut idag i Europa och Mara Klein
Clarke, grundare av Abortion Support Network i London, påvisar innovativa exempel på
det arbete som sker på gräsrotsnivå för att stötta abortsökande kvinnor rent praktiskt.
Vi diskuterar också hur vi i Sverige kan vara en del av gräsrotsarbetet och hur vi kan
arbeta aktivistiskt för alla europeiska kvinnors rätt till en fri abort.
Medverkande: Anna Dahlqvist, journalist och författare till I det tysta – resor på
Europas abortmarknad, Mara Klein Clarke, aborträttsaktivist och grundare av Abortion
Support Network, London samt Hanna Navier, ordförande RFSU Stockholm.
Arrangör: RFSU Stockholms internationella aktivitetsgrupp
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15.45 – 17.00 i Hedén

Tala så man lyssnar
Sju steg att bli en bra talare
Minikurs i talarträning efter två motton: Bygg upp dig själv som talare! Röst, uttal,
taltempo, ögonkontakt, engagemang, kroppsspråk. Bygg upp ditt budskap!
Modell för public speaking, syfte, målgrupp, förberedelse för att berätta, beskriva,
argumentera och entusiasmera. Medverkande: Hjördis Levin

Lokaler
Feministiskt Forum 2013 äger rum i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Dit tar du dig enklast med tunnelbana till Rådmansgatan.

Fika
Det kommer att finnas kaffe och mackor att köpa i pauserna. Det ﬁnns även ett ﬂertal
lunchställen i nära anslutning till ABF-huset.

Arrangör: Hjördis Levin

15.30 – 17.00 i Teatersalen

Teaterkriget/PROV
Ett intagningsprov. Till de privilegierade, eliten, gemenskapen, den som får betrakta utan
att betraktas, bedöma utan att bli bedömd, den som har svaren. En ansökande, där för
att imponera, tillfredsställa, bekräfta. Har hon vad som krävs? Vet hon vad som krävs?
Och om hon når dit - vem kommer hon att ha blivit?
 PROV är en enaktare skriven av Anja Grim om hierarki, makt och gruppgemenskap.
Den undersöker hur hierarkier påverkar våra handlingar, vare sig vi har makt eller inte.
Mer information anslås på Feministiskt forums hemsida.
Arrangör: ABF Stockholm och Teaterkriget

11.15 – 12.30 samt 14.15 – 15.30 i källaren

Vi syns/hörs/tar plats!
Slagverkskurs med Rrriotsamba!
Lär dig att spela slagverk. Vi kommer gå igenom grunderna i två olika rytmer under de
olika passen med våra feministiska slagverksledare. Känn styrkan av att spela slagverk
med andra feminister och skapa ett musikaliskt rum där du kan få stöd och uppmuntran
att utvecklas tillsammans med oss.
Öppet för alla som identifierar sig som kvinnor. Max antal deltagare per workshop är
25 personer.
Arrangör: Rrriotsamba - Feministisk musikförening

utanför Z-salen

Fotoutställning
Kalle Larsson, fotograf och tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet, ställer ut bilder
från sitt dokumentära fotoprojekt om kvinnliga aktivister bland annat inom fackföreningsrörelsen i Asien, fightingfaces.se

Bokbord
Bokbord från olika organisationer och förlag kommer att ﬁnnas på bottenvåningen. Fram
tills den 1:a maj ﬁnns det fortfarande möjlighet att anmäla sig för att delta med bokbord
under forumet. Anmälan sker till femiforum@gmail.com.

Kostnad och anmälan?
Forumet är öppet för alla intresserade. Alla seminarier är gratis och någon anmälan
behövs inte. Antalet platser är dock begränsade, så det är först till kvarn som gäller.

Barnpassning
Har du barnen med dig till Feministiskt Forum? Inga problem! Vi har barnpassning
under alla passen. Kontakta ansvariga på forumet för mer information!

Fest
Inget forum utan en ordentlig fest! Efter en dag fylld med feministisk debatt, möten
och kunskapsutbyten under parollen ”Feminism – så funkar det!” visar vi på kvällen
hur FEMINISTFEST funkar. Kom och mingla, dansa och filosofera tillsammans med andra
forumbesökare på Färgfabriken. Vi bjuder bl.a. på DJ:s som Scary Mary och Langhoran,
DJ Snygg-Jessica, Elin Grelsson Almestad, Innandömet, Könsförrädare och Allting
på!, brandtal av Sissela Nordling Blanco, Nachla Libre och Milischia Resai samt poesi
med Jenny Wrangborg och förstås mycket, mycket mer!
Festen äger rum den 11 maj och pågår mellan kl. 21.00 och 03.00. Färgfabriken hittar
du på Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen, Stockholm. De första 200 biljetterna slumpas bort
för 100 kr stycket sedan kostar de 120 kr i förköp och 140 kr i dörren. Förköpsbiljetter
finns att köpa på Tickster.
Information om festen, tillgänglighet och de olika akterna uppdateras efterhand på
forumets hemsida femiforum.wordpress.com samt på Facebook.

Missa inte denna fabulösa fest!
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