feministisk
välfärd
L Ö RD A G 10 M A J 10 . 0 0 – 17. 0 0
A b f - h u s e t , s v e avä g e n 4 1
FRI ENTRE !

Feministiskt
forum 2014
I år lägger vi fokus på feministisk välfärd. Vi spår att välfärdsfrågorna kommer
att bli stora i den stundande valdebatten och vill ge oss feminister en chans att
under en hel dag behandla ämnet från olika vinklar.
Vad är den viktigaste feministiska välfärdsfrågan? Vad saknas i debatten
om kön och välfärd? Hur ser en feministisk välfärdsutopi ut? Det finns så många
frågor att få svar på.
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 åtta tillfällen (2005, 2007-2013), 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 större med fler besökare och fler organisationer och privatpersoner som medverkat.
Vår förhoppning är att forumet ska fortsätta att växa ytterligare och fortsätta
vara 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.
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10.00-11.15 Z-salen

10.00-11.15, Beskow

Sedan flera år har vi kunna följa hur högerextrema, rasistiska och fascistiska partier tar
allt större plats i demokratiska församlingar och parlament i hela Europa. Nu varnar
forskare för att rasistiska och nationalistiska partier förväntas ta upp emot 100 platser i
Europaparlamentet efter vårens val. Hur ska detta förstås? Och hur ska det bemötas?
Medverkande: Soraya Post, EU-parlamentskandidat Feministiskt initiativ, Malin Björk,
EU-parlamentskandidat Vänsterpartiet, Annika Hamrud, journalist, Edda Manga, redaktör och idéhistoriker. Moderator: Anna-Klara Bratt, chefredaktör Feministiskt Perspektiv

Ellen Ekman som står bakom strippserien Lilla Berlin i Metro och Saskia Gullstrand aktuell
med serienovellen Räddaren den barmhärtiga läser sina nya serier högt inför publiken
med skådespelare som förkroppsligar dialogen. Detta är något utöver det vanliga - så
missa inte!
Medverkande: Ellen Ekman, Saskia Gullstrand, Josefin Svenske
och My Gudmundsdotter

Hotet från fascismen

Högläsning med ljudeffekter ur serierna
Lilla Berlin och Räddaren den barmhärtiga

Arrangör: Feministiskt perspektiv

Arrangör: Kolik förlag

10.00-11.15 Kata

10.00-11.15 Hedén

En panel med en representant från Grön ungdom och intressanta aktörer diskuterar ojämlikheter i villkoren, kraven och bemötandet i arbetet mot unga tjejer och killars psykiska
ohälsa. Vilka antaganden görs? Vilka lösningar dominerar? Och hur spelar klass och
etnicitet in?

Bilister som tränger sig fram och cyklister som svischar förbi alldeles för fort. Det självcentrerade machobeteendet tar plats i vår stad och vi vill dissekera dess orsaker, hur
kan ”Stockholm - en stad av upplevelser” bli en stad befriad från machoupplevelser? Vi
kommer prata om trafik, stadsplanering och hur staden istället ska se ut. Och om att vilja
elda upp bilar.
Medverkande: medlemmar från Planka.nu-kollektivet

Duktiga pojkar och unga arga kvinnor

Arrangör: Grön Ungdom

Stockholm – macho i världsklass

10.00-11.15 Sandler

Arrangör: Planka.nu

Six Days utspelar sig under sex dagar i tre kvinnoaktivisters liv i Abkhazien, Irakiska
Kurdistan och Liberia. Deras kamp för kvinnors rättigheter är gemensam trots de långa
avstånden i andra avseenden. Efter filmen följer ett samtal.
Medverkande: Emelie Eriksson, Joanna Backman, Caroline Nord samt informatörer

10.00-11.15 Per-Albin

Six days – En film om kvinnors mod

Arrangör: Kvinna till kvinna

10.00-11.15 Palme

Rapport från en utsåld sektor
Välkommen till ett panelsamtal som handlar om arbetsvillkoren i välfärden och hur dessa
villkor påverkar kvinnor. I detta samtal möts fackliga och politiska representanter för
att diskutera välfärden ur ett feministiskt perspektiv. Samtalet kommer att kretsa kring
en rad fackliga och politiska frågor. Hur ser vardagen ut för anställda i välfärden? Hur
påverkar vinstintresse arbetsvillkoren? Vilka reformer bör genomföras för att stärka
kvinnors ställning på arbetsmarknaden i allmänhet och i välfärden i synnerhet? Vilken roll
spelar rätten till heltid och trygga anställningar, och hur bör lagstiftningen se ut?
Medverkande: Ulla Andersson, riksdagsledamot Vänsterpartiet, Feline Flodin, undersköterska och aktiv i Kommunalvänstern, Ulrika Vedin, utredare LO och Joa Bergold,
utredare LO. Moderator: Clara Lindblom, Vänsterpartiet
Arrangör: Vänsterpartiet Storstockholm

Röster från kvinnokommissionen
I mars hölls som vanligt FN:s kvinnokommission i New York. RFSL var på plats och intervjuade några av deltagarna om vad de hoppades på. Lyssna på deras röster och delta
i diskussioner om vad som blev det viktigaste resultatet, hur motståndet såg ut, och hur vi
borde jobba framåt.
Medverkande: Representanter från RFSL, RFSU och Amnesty International
Arrangör: RFSL

10.00-11.15 Erlander

Hemlöshet, kön och politik
Hemlöshet är ett växande problem i dagens Sverige. Med utgångspunkt i Fronesis nr 4243 diskuterar vi villkoren för personer som saknar bostad, särskilt kvinnor, EU-migranter
och papperslösa. Hur ser synen på och situationen för hemlösa ut idag, och hur kan den
skilja sig åt beroende på kön eller migrationsstatus? Finns det ett särskilt behov av skydd
och stöd baserat på kön? I vilken mån utformas politiken och stödet till hemlösa utifrån en
genusanalys som tar hänsyn till olika maktdimensioners inverkan på människors liv?
Medverkande: Trifa Shakely, socionom, skribent och initiativtagare till Ain’t I a womankampanjen om papperslösa kvinnors rätt till skydd, Annette Rosengren, fil. dr i etnologi
och författare som bland annat forskat om hemlöshet samt en representant från Crossroads som ger stöd och råd till EU-migranter.
Moderator: Somar Al Naher, journalist och medlem i Fronesis redaktionskommitté
Arrangör: Fronesis och ABF Stockholm
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11.30 – 12.45 Z-salen

11.30 – 12.45 Beskow

I juli 2009 knuffas en man ut från sjätte våningen i ett hus i Stockholmsförorten Bredäng.
Polisens mordutredning avslöjar att den döde mannen hade en böjelse för våldsamt
gruppsex. I förhör säger ett av hans unga kvinnliga offer att en av förövarna är polis.
Hon visar fram en tidningsbild. Mannen på fotografiet är Göran Lindberg, ”Kapten Klänning”, rektor på Polishögskolan, en förkämpe för jämställdhet som arbetat mot kränkningar och sexism. Jakten på Kapten Klänning är en sann berättelse om ett unikt brottsfall.
Aldrig tidigare har en så hög polischef varit misstänkt för så grova brott som Lindberg.
Göran Lindberg dömdes 2010 till sex års fängelse för våldtäkt och grov våldtäkt.
Medverkande: Jonas Trolle, kriminalkommissarie vid Länskriminalens spaningsrotel och
författare till boken. Moderator: Moa Elf Karlén, förlagschef Leopard förlag

Vad händer när det är en man som vårdar och kallas syster? Eller när vårdpersonal
möter patienter som bryter mot det förväntade? Paneldiskussion och reflektioner utifrån
antologin Genusyrsel och normuppror. Medverkande: Eva Nowak, ordförande och
Jane Stegring, vice ordförande, Vårdförbundet avdelning Stockholm

Jakten på Kapten Klänning

Arrangör: Leopard förlag

Genusyrsel och normupprop

Arrangör: Vårdförbundet Avdelning Stockholm

11.30-12.45 Skarpnäck-Hägersten

Av oss blev det aldrig några riktiga damer
Feminismen är personlig samtidigt som den är universell. I detta panelsamtal mellan
några av författarna i antologin Av oss blev det aldrig några riktiga damer undersöks
denna dualism. När är feminism personlig? När är den universell? Eller är feminism båda
två jämnt samtidigt?

11.30 – 12.45 Kata

Arrangör: Sjösala förlag

Behöver du konkreta redskap för att ta itu med problem på jobbet? Rebecka Bohlin ger
tips och förklarar hur feministiskt självförsvar kan användas, utifrån sin och Sara Bergs
bok Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet. Hon sammanfattar kvinnors villkor, synliggör de
strukturella problem som drabbar kvinnor i arbetslivet, förklarar vad de beror på och
diskuterar hur de kan konfronteras, både på individ- och kollektiv-nivå.
Medverkande: Rebecka Bohlin, författare till bl.a. Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet

11.30 – 12.45 Hedén

Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet

Arrangör: Bit inte ihop! och Ordfront förlag

11.30 – 12.45 Sandler

Mediestrategi för feminister
Kampen om definitionsrätten, mediesveriges gatekeepers och de inspirerande undantagen som nådde hela vägen fram. Hur sätter vi samtidens ödesfrågor på agendan på
bästa sändningstid, istället för att den ägnas åt ”Fittstim - min kamp”? Kom på denna
workshop och ta med din kampfråga, så hjälps vi åt att tänka mediestrategiskt på den.
Medverkande: Agnes-Lo Åkerlind, producent SVT, Foujan Rouzbeh, riksdagskandidat
Feministiskt Initiativ och initiativtagare till Hijabuppropet, Seher Yilmaz, ordförande för
Rättviseförmedlingen samt Anna-Klara Bratt, chefredaktör Feministiskt Perspektiv
Arrangör: Fria Tidningar

11.30 – 12.45 Palme

Offensiv mot ohälsan
Unga tjejer är den enda grupp svenskar där hälsotalen blir sämre i stället för bättre.
Samtidigt prioriteras sällan den vård som tjejer behöver. Skolkuratorerna blir färre,
ungdomsmottagningarna slås ihop och ätstörningskliniker stänger ner. Det behövs en feministisk offensiv, som tar tjejers ohälsa på allvar. Hur ska den organiseras och vilka krav
behöver den ställa?
Arrangör: Ung Vänster Storstockholm

Ungas fritid – inte en del av dagens välfärd
Kommuner bör erbjuda verksamhet av både kulturell och sportslig karaktär för stadens
unga. Fritids- och ungdomsgårdar är bra, men hur kan staden öppna upp för fler kostnadsfria möjligheter bortom konsumtionssamhället? Hur skapar vi sociala mötesplatser
som skapar delaktighet och kan vara avgörande för ungas hälsa?
Medverkande: Lisa Palm, Unga Feminister, Xenia Klein, RFSL ungdom och Unga Feminister Stockholm, Runa Alakoski, Unga Feminister och hänger på fritidsgårdarna i stan,
Isabella Petterson, Feministiskt initiativ Storstockholm och Jenny Söderstrand, projektledare för Egalia
Arrangör: Unga feminister

11.30 – 12.45 Per-Albin

Vad är en feministisk sexualpolitik?
Mer resurser till förlossningsvården, en hbtq-inkluderande vård och subventionerade
aborter för utländska kvinnor. Det är några av RFSU Stockholms frågor för en bättre
sexualpolitik i Stockholm. Hur tycker du att en feministisk sexualpolitik bör se ut? Kom och
diskutera i en interaktiv workshop med gruppdiskussioner! Vår politikerpanel med landstingskandidater deltar, lyssnar in förslag och ger feedback.
Medverkande: Michelle-Daniel Jangmyr, Feministiskt Initiativ, Johan Sjölander, Socialdemokraterna, Helene Öholm, Miljöpartiet och Marie Ljungberg Schött, Moderaterna
Arrangör: RFSU Stockholm

11.30 – 12.45 Erlander

Identitetspolitikens vakuum
Kan du vara ”bara” feminist? Räcker det med att vara ”mot”? Lösningar varierar utifrån
andra ideologiska parametrar - en liberal feminist har inte samma syn på välfärd som en
socialistisk feminist. Gör avsaknaden av ideologisk debatt att feminismen förytligas?
Medverkande: Soheyla Yazdanpanah, doktor i ekonomisk historia, Elinor Odeberg,
ordförande Unga S-kvinnor, Victoria Kawesa/Sissela Nordling Blanco från Feministiskt
initiativ samt Agneta Berge, utredare på LO och skribent på Politism.se
Arrangör: Unga S-kvinnor Rebella och Tidskriften Libertas
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13.00-14.15 Z-salen

13.00-14.15 Beskow

Feministiskt forums valdebatt på temat jämställdhet och välfärd. Vi har bjudit in alla
riksdagspartier (förutom SD) samt Feministiskt Initiativ. Syftet med utfrågningen är att
få igång en diskussion om hur de olika partierna arbetar med och ser på kvinnors roll i
välfärdssektorn och hur välfärden påverkat och påverkar kvinnors situation i samhället.
Kom och lyssna och ställ dina frågor till de deltagande politikerna.
Medverkande: Anna Steele, riksdagsledamot Folkpartiet och förbundsordförande
Liberala Kvinnor, Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet, Teres Lindberg, riksdagsledamot Socialdemokraterna, Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ, Åsa
Romson, språkrör Miljöpartiet samt Nina Wahlin, kandidat till Europaparlamentet Centerpartiet. Moderator: Johanna Palmström, chefredaktör på tidskriften Bang

Den svenska arbetsmarknaden är ojämlik och präglas av en systematisk diskriminering av
kvinnor. Kvinnor i arbetaryrken har nästan alltid sämre villkor. Var fjärde arbetarkvinna
har en tidsbegränsad anställning. Över hälften av arbetarkvinnorna arbetar deltid. Lönerna är lägre. De orättvisa villkoren hänger dessutom samman med arbetsmiljöproblem
och sjukdomstal i sektorer med hög andel kvinnor. Samtidigt utgår vårt välfärdssystem
fortfarande från att medborgarna har tillsvidareanställningar på hel- och dagtid. Den
som faller utanför ramen riskerar att ramla mellan stolarna i välfärdssystemet. Vilka
lösningar finns?
Medverkande: Rebecka Bohlin, Victor Bernhardtz och Anna Norell

Kvinnorna och välfärden

Feministiska perspektiv på arbetsmarknaden

Arrangör: Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Arrangör: Feministiskt forum

13.00-14.15 Hedén

Feminister pratar anständiga löner
13.00-14.15 Kata

Araben – Pooneh Rohi och Elin Grelsson Almestad
Pooneh Rohi debuterade med romanen Araben i januari och slog knockout på många
recensenter. Boken handlar om rotlöshet och skuld. Om Yasaman som är så lyckad och
integrerad att hon borde få pris, men som fått offra och förneka så mycket för att nå dit.
Och om ”Araben” som gör allt för att passa in, som drömde om det nya landet men som
upptäcker att han i själva verket förlorat allt tills ingenting finns kvar. Ett samtal om hur
det är att komma som ung tjej till Sverige och om integration kontra assimilering.
Medverkande: Pooneh Rohi och Elin Grelsson Almestad, litteraturkritiker
Arrangör: Ordfront förlag

13.00-14.15 Sandler

Konsten att bli lesbisk
Tänk om sexualiteten inte är statisk? Tänk om alla kvinnor kan finna sin inre flata? Då
skulle bara en galning fortsätta att leva med män i ett ojämställt samhälle.
I En liten handbok i konsten att bli lesbisk får du lära dig alla fördelar med ett nytt liv som
lesbisk, så som avancemang i karriären, mer pengar i plånboken, bättre sexliv och bättre
hälsa. Här får du också de självklara svaren på varför du vill att även din dotter och
mormor blir lesbisk, och varför till och med staten skulle tjäna på att alltfler växlar om.
Medverkande: Författarna Mian Lodalen och Matilda Tudor samt Moa Elf Karlén,
förlagschef Leopard förlag.
Arrangör: Leopard förlag

13.00-14.15 Palme

Kriminaliseringen, rättigheterna och feminismen
Nyligen framkom att Amnesty International funderar på att börja driva linjen att sexarbete och köp av sexuella tjänster ska avkriminaliseras. I Sverige väckte detta starka
reaktioner och många ansåg att den hållningen var oförenlig med ett feministisk analys
och kamp för kvinnors rättigheter. Men är det så?
Medverkande: Petra Östergren, Alexander Alvina Chamberland
och Ulrika Westerlund
Arrangör: RFSL

Ett seminarium om vilka löner vi behöver för att kunna leva ett anständigt liv och om det
ens är möjligt att tala om sänkta ingångslöner utan att hamna under fattigdomsgränsen.
Vilka skulle drabbas om ingångslönerna sänktes? Och skulle någon tjäna på det?
Medverkande: Agneta Berge, ekonom och utredare på LO och Shadé Jalali, författare
till rapporten Ett anständigt liv. Moderator: Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef
på tankesmedjan Arena idé
Arrangör: Arena idé

13.00-14.15 Per-Albin

Ett eget rum – om separatismen som verktyg
Att skapa rum med bara tjejer har länge varit ett sätt att stärka kvinnor, som kollektiv såväl som individer. Inom bland annat feministiskt självförsvar får tjejer prata om
erfarenheter av att vara kvinna i en könsmaktsordning, men även tillsammans formulera
strategier - både för att klara av att leva med det, och för att förändra samhället.
sjalvforsvar.nu vill här diskutera sprängkraften i ett eget rum för tjejer. Medverkande
från Sjalvforsvar.nu, ROKS och Ung Vänster. Moderator: Yrsa Rasmussen
Arrangör: Sjalvforsvar.nu

13.00-14.15 Skarpnäck-Hägersten

Vi spår en feministisk framtid
– inför Nordiskt Forum Malmö 2014
Feminismen är bredare än någonsin. Hur ska vi arbeta för att få bäst genomslag och
en stark rörelse? Den 12-15 juni arrangeras det största feministiska mötet någonsin.
Välkommen till ett open spacemöte för att diskutera feministiska strategier för framtiden.
Arrangör: Sveriges Kvinnolobby

13.00-14.15 Erlander

Måste feminism vara vänster?
En vänster-feminist och en höger-feminist möts i ett samtal om hur feminismen förhåller
sig till den traditionella skiljelinjen mellan höger och vänster. Tonen från olika läger inom
rörelsen blir lätt hård. Hur ser vi Alliansregeringen ur ett feministiskt perspektiv?
Krävs fler gemensamma strategier?
Arrangör: Ung Vänster
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14.30-15.45 Z-salen

Ögonblick som förändrar livet
– om verklighetens kvinnofängelse
Ett samtal om att vara kvinna och fånge. Annika Östberg tillbringade 28 år av sitt liv i ett
amerikanskt fängelse. Samtalet handlar även om att komma hem till ett land som också
genomgått stora förändringar. Om hemkomsten säger hon i en intervju i ETC att ”Jag har
skrutit så mycket över Sverige och hur vi tar hand om de utsatta men fann att välfärden
sålts ut till privata entreprenörer, och en ’sköt dig själv’-anda där man trampar på andra
för att ta sig uppåt. Jag är ledsen att Sverige är så angeläget att bli amerikaniserat och
hoppas att svenskarna ska börja säga ifrån. Än så länge är Sverige tusen gånger bättre
än USA.”
Medverkande: Annika Östberg. Moderator: Elina Perdahl, journalist och teaterproducent, senast med Brigadens uppsättning av And I and Silence på Stockholms stadsteater
- en intersektionell pjäs om kvinnor i fångenskap.

EU behöver mer feminism
Högern och konservativa krafter dominerar utformningen av EU:s politik. Kvinnors livsvillkor försämras i den ekonomiska krisens kölvatten. Rasistiska, sexistiska, och homofoba
politiska partier höjer sina röster i EU-parlamentet. Samtidigt växer motkrafterna som tar
ett feministiskt grepp på ekonomin, demokratin, miljön och EU-politikens utformning. Vi
kräver rätten till social och ekonomisk trygghet, bra arbetsförhållanden, kvinnors rätt till
sina egna kroppar och ett liv fritt från våld. Hur kan man arbeta feministiskt i EU? Vilka
är de största utmaningarna?
Medverkande: Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet och ordförande i Europaparlamentets jämställdhetsutskott samt Malin Björk, Vänsterpartiets listetta
till EU-valet.
Arrangör: Vänsterpartiet i EUP och Vänsterpartiet Storstockholm

Arrangör: Feministiskt forum och ABF Stockholm

14.30-15.45 Hedén

14.30-15.45, Kata

Ojämlikheten växer och rekonstrueras. För att stoppa utvecklingen behöver vi stanna och
se över utvecklingen och hitta strategier.
Medverkande: Soheyla Yazdanpah, forskare i (o)jämlikhet i arbete och ekonomi, Ulrika
Lorentzi, Jämställdhetspolitisk utredare Kommunal och Shadé Jalali, samhällsvetare och
författare till Stoppa skitlivet och Anständigt liv.
Moderator: Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på tankesmedjan Arena idé

Ut med rasisterna - in med feministerna!
Feministiskt Initiativ driver en politik för allas rätt att färdas väl genom livet. En politik
som sätter mänskliga rättigheter och frihet från diskriminering högst på agendan. För att
uppnå det behöver vi en stark välfärd. Men vi behöver också en ny syn på vad och vem
välfärden är till för. I det här samtalet presenterar partiets kandidater sina visioner för
en välfärd för alla, utifrån feministiska, antirasistiska och normkritiska perspektiv.
Medverkande: Sissela Nordling Blanco, talesperson, Soraya Post, Margaret Garding,
Foujan Rouzbeh och Armina Etminan

Facket, feminismen och (o)jämlikheten
– så vill vi stoppa skitlivet!

Arrangör: Arena idé

14.30-15.45 Per-Albin

Arrangör: Feministiskt Initiativ

Läkaren Ada Nilssons folkhälsoprogram – en feministisk
föregångare till det svenska välfärdssamhället

14.30-15.45 Sandler

När kvinnor blev politiskt myndiga 1921 var det dags att, efter åratal av feministisk
kamp för sociala reformer, sätta rikspolitiskt ljus på frågor som männen dittills inte hade
visat något nämnvärt intresse för. Det var vad Ada Nilsson och Frisinnad kvinnors riksförbund ville göra med sitt ”folkhälsoprogram”, tillsammans med andra socialreformatoriskt
engagerade kvinnor och män. Medverkande: Hjördis Levin.

Är kvinnojourer en del av välfärden?
Varför ses inte kvinnojourers arbete som en fråga om välfärd? Är våld i nära relationer
för privat för att göra det till en del av välfärden – finns det en konflikt? Ska kvinnofridsinsatser utföras av det offentliga, ideella eller privata? Har våldsutsatta kvinnor och barn
rätt till välfärd? Bygger välfärd på kvinnor eller mäns erfarenheter?
Paneldebatt med Rosanna Dinamarca, Vänsterpartiet, Barbro Westerholm, Folkpartiet,
Maria Abrahamsson, Moderaterna samt en representant från Socialdemokraterna.
Politisk analys och reflektion av Victor Bernhardtz, skribent, opinionsbildare och utredare,
Katalys samt Sakine Madon, ledarskribent Expressen (TBC)

Arrangör: Svenska kvinnors vänsterförbund

14.30-15.45 Erlander

Den nya vågen: Arbetskonflikter bland
välfärdsanställda under 2000-talet

Alkohol spelar roll för hbt-kvinnor för att hantera minoritetsstress men blir också ett sätt
att bryta mot regler runt kön. Alkohol ses också som en möjliggörare till att visa kåthet
och vara mer sexuellt aktiv. RFSL har under 2,5 års tid bedrivit en studie finansierad av
FHI runt hbt-kvinnor och alkohol och slutresultatet presenteras här.
Medverkande: Mathilda Piehl, RFSL

Sedan 1970-talets vågor av arbetarkamp har det skett en förskjutning mot den offentliga sektorn och kvinnodominerade yrkesgrupper, där välfärdsanställda i offentlig
sektor varit involverade i flera stora och omdiskuterade arbetskonflikter. Förändringen,
som följt i spåren av ekonomisk kris och nedskärningar i välfärden, utmanar förhärskande
föreställningar om kvinnodominerat omsorgsarbete och bildar förutsättningar för feministisk praktik och politisering av välfärdsarbetet. Här presenteras pågående forskning om
Kommunalstrejken 2003 och om sjuksköterskornas nyligen genomförda kollektiva aktioner. Medverkande: Kristin Linderoth, doktorand i genusvetenskap, Lunds universitet och
redaktionsmedlem Tiden Magasin samt Magnus Granberg, licentiand vid Mittuniversitetet

Arrangör: RFSL

Arrangör: Tiden Magasin

Arrangör: Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund

14.30-15.45 Palme

Alkohol spelar roll!
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14.30-15.45 Beskow
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16.00-17.00 Z-salen

16.00-17.00 Beskow

Sexualpolitisk utfrågning av riksdagsledamöter från höger till vänster inför höstens val.
Var ska unga vuxna vända sig när de behöver råd och stöd? Ska svenskt bistånd ges
till länder som kriminaliserar samkönade sexuella relationer och varför är det så tyst om
äldres sexualitet?
Medverkande: Hans Linde, Vänsterpartiet, Veronica Palm, Socialdemokraterna,
Gunvor G Ericson, Miljöpartiet, Emma Henriksson, Kristdemokraterna, Ulrika Karlsson,
Moderaterna samt Johanna Jönsson, kandidat för Centerpartiet.
Moderator: Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU

Valrörelsen kommer att handla om vård, skola och omsorg. Om en fortsatt privatiseringsvåg eller försök till återpolitisering. Kvinnor och kvinnors arbete kommer debatteras och
hamna i förgrunden. Hur ser en feministisk tolkning ut av detta?
Medverkande: Mikael Färnbo, redaktör Dagens Arena och Ulrika Lorentzi, Kommunal.
Moderator: Olav Fumarola Unsgaard, redaktör Den stora omvandlingen.

Sex är politik, sex är folkhälsa, sex är välfärd!

Arrangör: Feministiskt forum och RFSU

16.00-17.00 Kata

Osynliggörandet av utlandsfödda kvinnor
och romska kvinnor på arbetsmarknaden
Forskning visar att kvinnor som kategoriserats som invandrare har bidragit till att
bygga upp det svenska välfärdssamhället genom att utföra de lägst avlönade och mest
slitsamma jobben - men deras bedrifter har inte erkänts. Vad görs för att synliggöra
utlandsfödda kvinnor samt romska kvinnor på arbetsmarknaden?
Medverkande: Mehrdad Darvishpour, lektor i socialt arbete, forskare i genus och etnicitet, Rosita Grönfors, ordförande Internationella Romska och Resande kvinnors Forum,
Samiran Ishak, kvinnorättsaktivist, socialpedagog Verdandi Botkyrka, Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot Vänsterpartiet, ordförande VHEK, Wuokko Knocke, arbetslivs- och
arbetsmarknadsforskare, Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd Vänsterpartiet
Stockholm, Vanja Möller, Botkyrka kommun och Gertrud Åström, Sveriges Kvinnolobby.
Arrangörer: Varken hora eller kuvad, Sveriges Kvinnolobby och Internationella
Romska och Resande kvinnors Forum

16.00-17.00 Sandler

unga nyskapare presenterar: Salome
En föreställning om kropp och blick utifrån ett ungt, kvinnligt perspektiv. Gestaltning:
Helmi Tolonen, Alica Tserkovnaja, Moa Nilsson och Sara Bohlin. Regi: Anna Jakobsson. Koreografi: Disa Krosness. Musik: Sandra Broström. Scenografi: Fathia Mohidin.
Kostym: Linn Wara. Regiassistent: Sofie Sten. Dramaturgi: Daniéla Frykstrand.
Produktion: Liv Pettersson

Privatiseringens pris

Arrangör: Leopard förlag

16.00-17.00 Hedén

uppror pågår
Sjuksköterskorna protesterar och det är kris i förlossningsvården. Allt fler yrkesgrupper
inom vården organiserar sig och säger ifrån mot dåliga arbetsvillkor och bristande
kvalitet och i bostadsområden samlas folk för att på olika sätt ta till vara på de boendes
intressen. I samtalet diskuteras konsekvenser av nedskärningar inom välfärden och vad
som krävs för att välfärden ska räcka till för alla.
Medverkande: Presenteras senare
Arrangör: Bang

16.00-17.00 Per-Albin

Vad kan feminism göra för vården
i Sveriges mest liberala stad?
Inom välfärdens yrken och främst vårdyrkena, är det kvinnor som dominerar som arbetstagare. Vårdpersonal har på sistone samlat sig för att protestera mot dåliga villkor och
löner. Att kvinnodominerade yrken inte värderas lika högt som mansdominerade går
hand i hand med att kvinnors hälsoproblem fortfarande bortprioriterade och ofta anses
vara ”en naturlig del” av att vara kvinna. Barnafödande är det mest lysande exemplet.
Vad behöver göras? Vilken erfarenhet och kunskap finns inom vårdyrken? Varför lyssnar
inte dagens politiker på dessa? Vad kan politiken göra? Vad kan ett feministiskt initiativ
göra inom vården och landstinget?
Medverkande: Bonnie Spetse, Feministiskt initiativ Storstockholm, Lisa Wennersten, Inte
under 25 000, Ia Jeppsson, Barnmorskor för trygg och säker vård samt Sooz Remero,
Feministiskt initiativ Storstockolm. Moderator: Isabella Pettersson
Arrangör: Feministiskt initiativ Storstockholm

16.00-17.00 Erlander

Arrangör: Unga Nyskapare

Kampanjen mot bortträngda minnen är
ett hot mot kvinnors och barns hälsa

16.00-17.00 Palme

Idéerna om att bortträngda minnen inte finns kommer från en anti-feministisk idévärld. De
gynnar förövare och leder till att mödrar förlorar vårdnaden över sina barn.
Medverkande: Erik Rodenborg, feministisk debattör, Kerstin Alfredsson och
Eva Birkedal, leg. Läkare, barn och ungdomspsykiatri.

Välfärdsfeministerna
Att feministisk förändring är möjlig har Vänsterpartiet visat i flera kommuner. I Malmö har
partiet tagit täten. Kommunalpolitiken fått en tydlig feministisk inriktning, bland annat genom ett jämställdhetskommunalråd och en jämställdhetsberedning, att barn till arbetslösa
har rätt till förskola 30 timmar i veckan. V har höjt lönen i kvinnodominerade låglönejobb
med 1000 kr och fördelat träningstider i kommunens anläggningar jämställt mellan flickor
och pojkar. Medverkande: Martina Skrak, kommunalråd för Vänsterpartiet i Malmö med
ansvar för jämställdhetspolitik.

Arrangör: föreningen socialisten

Arrangör: Vänsterpartiet
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11.30-12.45 och 14.30-15.45 Källaren

Feministiskt självförsvar

Feministiskt självförsvar är ett praktiskt sätt att arbeta mot det samhällsproblem som det
sexualiserade våldet är, och den vardagsrädsla som det för med sig. De flesta kvinnor
har erfarenheter av att ha blivit kränkta eller utsatta för våld av en man – oavsett om
det rör sig om obehagliga kommentarer, tafsningar, våldtäkt, misshandel eller någon annan typ av kränkning. I feministiskt självförsvar lär vi ut tekniker för att försvara oss mot
så väl vardagliga trakasserier som grovt våld.
Arrangör: Ung Vänster och Sjalvforsvar.nu

13.00-14.15 Källaren

ATS – American Tribal Style belly dance!
Färgsprakande och kraftfull improvisationsdans + workshop. Uppvisning i början och
slutet av passet. Dansstilen ATS är en mycket kraftfull, färgstark och dynamisk gruppimprovisationsdans som inspireras av orientalisk, indisk och spansk dans. Mixen av de olika
danserna märks i rörelser, musik och klädsel och skapar ett uttryck som är stolt, starkt och
vackert. ATS är en demokratisk dans som präglas av jämställdhet och samarbete. Man
turas om att leda och följa och tar gemensamt ansvar för dansen och lyfter varandra.
Många som dansar ATS upplever hur de stärks i sig själva och i relation till andra, på
ett mycket påtagligt sätt. Det bjuds även på en uppvisning under dagen. För exakt tid
och plats, se anslag vid informationsbordet på plats på ABF-huset.
Arrangör: Helen & Berenike

abf play
Har du svårt att ta dig till forumet? Eller vill du vara säker på att inte missa något som
sagts? Ett antal av dagens seminarier webbsänds live på ABF Play, www.abfplay.se.
Länkar till varje webbsänt evenemang läggs ut på www.abfstockholm.se i efterhand.

Lokaler
Feministiskt Forum 2014 äger rum i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Dit tar du dig
enklast med tunnelbana till Rådmansgatan.

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

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.

#femiforum i sociala medier
Hjälp oss att få Feministiskt forum att synas i sociala medier! Använd hashtaggen
#femiforum på Facebook, Twitter och Instagram - och pinga gärna @abfstockholm!

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!

Feministfest
Inget forum utan en ordentlig fest! I år huserar vi på Debaser Medis och arrangör för
festen är fantastiska Who Run The World-klubben (Ida Therén). Kom och mingla, dansa,
lyssna på grymma liveakter och filosofera tillsammans med andra forumsbesökare! Vi
bjuder på magiska artister som Beatrice Eli, Anja Bigrell, Tikkle me och Nadja Al Malki.
Plus en hel uppsjö av grymma DJ:s.
Festen äger rum lördag 10 maj på Debaser Medis, som ligger på Medborgarplatsen
(Södermalm). För den som inte kan eller vill ta trapporna så är lokalen tillgänglig med
hiss från Medborgarplatsen. Närmaste t-banestation är Medborgarplatsen.
Lokalen öppnar kl 19.00 och stänger kl 03.00. Fri entré och happy hour i baren mellan kl
19.00 och kl 20.00. Efter kl 20.00 kostar inträdet 120 kr. Inget förköp. Åldergräns
20 år. Det finns mat att köpa på plats.
Mer information om festen, tillgänglighet och de olika akterna uppdateras efterhand på
forumets hemsida femiforum.wordpress.com samt på Facebook.
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www.abfstockholm.se

