
STOCKHOLM

#femiforum15
@abfstockholm

Feministiskt forum 10 år! 
Kära feminister, aktivister, forskare, nyfikna, politiker, 
nyfrälsta, författare, debattörer, experter och teoretiker. 
I år arrangeras feministiskt forum för tionde gången i 
Stockholm. Vi är glada och stolta att just du deltar. 

Feministiskt forum är något vi gör tillsammans och vår 
förhoppning är att dagen ska ge ny kunskap, spännande 
tankar, gamla lärdomar och nya strategier – allt för att ta 
den feministiska rörelsen framåt. 

Utan dig och alla fantastiska arrangörer till de olika 
programpunkterna, hade det inte blivit något forum. 
Så tack till er. Vi ses i forumvimlet och på den 
efterföljande festen! 

/Arrangörsgruppen
Feministiskt forum 2015

PR AKTISK INFOR MATION 

Hitta hit
ABF-huset ligger på Sveavägen 41 i Stockholm. Närmaste 
tunnelbana är Rådmansgatan. 

Fri entré och ingen föranmälan
Begränsat antal platser till alla programpunkter. Kom i tid!

Arrangörer
Feministiskt forum är ett samarbete mellan en ideell 
arrangörsgrupp och ABF Stockholm.  

Tillgänglighet
Entrén har inga trösklar och samtliga salar är möjliga att nå 
med hjälp av hiss. På alla våningar finns rymliga toaletter och 
i foajén finns även skötbord. Det finns hörslinga i alla salar 
utom Branting, Per-Albin och Hägersten-Skarpnäck. 
De seminarium som teckenspråktolkas kommer vara särskilt 
skyltade både vid informationsdisken på entréplanet samt 
utanför det aktuella seminariet. 

Ta med barnen! 
Barnpassning hela dagen i Erlanderrummet, plan 1. 

Mat och kaffe 
Lunch och fika finns till försäljning i restaurangen på plan 1. 

Följ forumet på webben – eller titta i efterhand
Livesändningar från några av seminarier i Z-salen kan 
ses i ABF Stockholms youtube-kanal ABF Talks, 
www.youtube.com/user/abfsthlm

Efterfest på Debaser Strand med Kumba och Femtastic
Fira Feministiskt forums 10-årsjubileum med Who Run The 
World på Debaser Strand! Kumba och Strula med Siri spelar 
live och Femtastic-nätverket dj:ar. Festen pågår mellan 19.00 
och 03.00. Fri entré och happy hour i baren fram till 20.00. 
Därefter kostar inträdet 120 kr. Inget förköp. Åldersgräns 20 
år. 
 

10.00 –11.15

Z-salen, plan 1: 
 SPRÄCK MYTEN OM KVINNANS MÖDOMSHINNA! 
ETT SEMINARIUM TILL EVA MOBERGS MINNE
Vad gör en feministisk regering? Vad gör vi för att bryta 
könssegregationen i våra förorter? Hur når vi männen som utövar 
diskriminering och förtryck i hederns namn?
 Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S), Bengt 
Westerberg, fd partiledare (FP), Gunilla Thorgren, författare, 
Nicklas Kelemen, etnolog, Haideh Daragahi, exilfeminist från Iran 
och Ingvar Hjärtsjö, fd ordförande Unicef. 
Samtalsledare är Amineh Kakabaveh, ordförande VHEK och 
riksdagsledamot (V) samt Arne Ruth, debattör och tidigare redaktör 
för DN kultur. 
 Arrangör: Varken hora eller kuvad (VHEK) 
Kata, plan 1:
 KVINNORS SITUATION I JEMEN
Författaren, journalisten och Jemen-kännaren Tanja Holm pratar 
om kvinnors situation i Jemen och hur är det att vara feministisk 
korrespondent.
 Arrangör: Leopard förlag
Sandler, plan 1:
 F! FÖRNYAR KOMMUNPOLITIKEN 
Feministiskt initiativ har nu tagit plats i 13 kommuner. Vad innebär 
intersektionalitet i praktiken och hur förnyar ett självständigt 
feministiskt parti som F! kommunpolitiken?
 Sanna Ghotbi, kommunfullmäktige i Göteborg, Elin Bååth, 
kommunfullmäktige och ordförande på Gotland, Katerin 
Mendez, kommunfullmäktige i Malmö, Camilla Backman, 
kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden i Simrishamn 
och Gita Nabavi, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms 
stadshus. Samtalsledare: Aida Paridad, producent och journalist 
 Arrangör: Fi Storstockholm
Palme, plan 1:
 ”MED HÖJD BLICK” – KVINNOAKTIVISM I AFGHANISTAN
Dokumentärfilm om kvinnliga journalister i Afghanistan, om 
deras kamp och om unga flickors framtidsdrömmar, diskussion 
och frågestund. Tio år efter Kvinnors Nätverks första resa till 
Afghanistan återvänder vi för att följa upp vad som hänt i kampen 
för kvinnors mänskliga rättigheter.
 Med Leila Qaraee, Nahid Baqi och Joanna Mellquist.
 Arrangör: Kvinnors nätverk 
Beskow, plan 3:
 VARFÖR BRÄNNER FEMINISTER UT SIG I SIN AKTIVISM?
Går det att förena feministisk aktivism med förvärvsarbete 
och/eller studier utan att bränna ut sig? Hur kan en engagera sig 
på ett hållbart sätt och vilka strategier finns för att orka aktivista 
långsiktigt?
 Kristina Wicksell, feministisk debattör, Yolanda Bohm, 
RFSL Ungdom, Fanny Åström, bloggare och Sara Abdollahi, 
initiativtagare till Kultwatch. Moderator är Lisa Zetterström, 
Fembrella STHLM.
 Arrangör: Fembrella STHLM
Hedén, plan 4:
 TJEJJOURSRÖRELSENS FRAMVÄXT
Sveriges första tjejjour om tjejjoursrörelsens framväxt och 
utveckling de senaste 19 åren, om hur tjejjourens arbete sett ut 
och vilken typ av problematik vi stött på.
 Maja Lundgren, jourtjej och styrelseledamot i Stockholms tjejjour 
och Nathalie Vukmanic, jourtjej och styrelseledamot i Stockholms 
tjejjour.
 Arrangör: Stockholms tjejjour
Hägersten-Skarpnäck, plan 4:
 MODERSKAP OCH FAMILJ SOM NATIONALISMENS 
VERKTYG I DAGENS EUROPA 
Den ökade nationalismen i Europa har på olika sätt påverkat 
jämställdheten och synen på kvinnans kropp. Vi ser det genom 
attacker på aborträtten. Men också genom politiska förslag som 
begränsar familjers rätt att återförenas. På samma gång har det 
blivit allt mer känt att hundratals asylsökande barn försvinner varje 
år utan att samhället eftersöker dem. Vilka föräldrar och barn är 
önskvärda enligt nationalismens logik?
 Louise Dane, doktorand vid Barnrättscentrum, Somar Al Naher, 
skribent, m.fl. 
 Arrangör: Kulturtidskriften Fronesis

11.30 –12.45 

Z-salen, plan 1: 
 FEMINISTISK UTRIKESPOLITIK 
Utrikesminister Margot Wallström (S) frågas ut av Lena Ag, 
generalsekreterare, Kvinna till Kvinna, om regeringens uttalade 
ambition att driva en feministisk utrikespolitik.
 Arrangör: S-kvinnor i Stockholm
Kata, plan 1:
 FRÅN KVINNOKAMP TILL INTERSEKTIONELL SOLIDARITET. 
HUR LÅNGT HAR VI KOMMIT MED TILLGÄNGLIGHETEN?
Veronica Kallander från FQ – Forum för kvinnor med 
funktionshinder, Patricia Martinez, Interfem, Iki Gonzalez 
Magnusson, Utopia samt Lisa Börjegren, komiker och aktivist. 
Moderator är Gita Nabavi, Fi:s ordförande. 
 Arrangör: Feministiskt initiativ
Sandler, plan 1:
 GAMMAL TANT BEHÖVER STÖRRE SLANT 
TANTPATRULLEN IFRÅGASÄTTER DAGENS PENSIONSSYSTEM
Tantpatrullen består av omkring 30 veteraner från Vänsterpartiet. 
Patrullen anordnar olika typer av flashmobbar och sitt-
demonstrationer, bland annat för att belysa pensionsfrågan. 
 Under seminariet kommer det att pratas om pensioner, aktivism 
då och nu, äldre kvinnors aktivism, samt, inte minst, hur en gör för 
att komma ut som tant.
 Agneta Stark, feministisk ekonom samt representanter 
från Tantpatrullen. Moderator: Klara Ernemo, Vänsterpartiet 
Storstockholm
 Arrangör: Tantpatrullen samt Vänsterpartiet Storstockholm 
Palme, plan 1:
 FEMINISM, UTOPIER OCH KONST 
Kan vi genom konstnärliga upplevelser ”prova på” hur en värld 
bortanför patriarkatet skulle kunna vara och kännas?
 Moa Backman, dramatiker och regissör, Aleksa Lundberg, 
skådespelare, dramatiker, regissör och journalist och Ellen Nyman, 
skådespelare och regissör. Samtalsledare: Sara Bergsmark, 
student scenkonstproducent Stockholms dramatiska högskola.
 Arrangör: ABF Stockholm och Stockholms dramatiska högskola
Beskow, plan 3:
 ATT VARA UNG FEMINIST I EN RÖRELSE 
MED LÅNG HISTORIA 
Hur är vi unga feminister med och utvecklar den intersektionella 
feministiska rörelsen? Vilka mål har vi och vilka strategier har vi för 
att ta oss dit? Finns det några hinder?
 Agneta Khan, engagerad i civilsamhället, Xenia Klein, socialt 
engagerad och aktivistisk konstnärsstudent, Nazanin Asaid, 
Unga Feminister, Lisa Palm, Unga Feminister samt Daisy Kintu, 
intersektionell feminist. 
 Arrangör: Unga Feminister
Hedén, plan 4:
 SKA VI BLI GAMLA IHOP? 
PENSIONSSYSTEMET SOM FEMINISTISK FRÅGA
Pensionssystemet som feministisk fråga är lika sval i debatten 
som den är avgörande för kvinnor i Sverige. Hälften av kvinnorna 
som går i pension de närmsta åren blir fattigpensionärer. 
Arbetsfördelningen i hemmet, villkoren i kvinnoyrken och 
löneskillnaderna mellan könen genom livet kröns av en ännu 
svårare situation på ålderns höst. Hur ska den unga generationen 
kvinnor föra kampen för sin framtid? Unga feministiska röster 
samtalar om ekonomisk självständighet och livsvillkor.
 Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby, Stefan 
Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster och Joa Bergold, 
utredare LO.
 Arrangör: Ung Vänster
Per-Albin, plan 1:
 DEN EVIGA DEBATTEN? 
FEMINISMEN OCH INTERSEKTIONALITETEN
Samtal mellan feministiska aktivister om synen på feminismerna, 
de intersektionella perspektiven och strategierna. Var är till 
exempel feministerna i funkisfrågorna? Och i transfrågorna?
 Christine Bylund, skribent, har bloggen Skavet och är verksam 
inom Independent Living-rörelsen, Yolanda Bohm, transaktivist, 
poet och vice ordförande för RFSL Ungdom, m.fl. 
 Arrangör: RFSL 
Hägersten-Skarpnäck, plan 4:
 LINNAMOTTAGNINGEN 10 ÅR 
OM KAMPEN FÖR UNGAS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
I drygt tio år har Linnamottagningen dagligen träffat och gett 
stöd till ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. 
Samhällsutvecklingen går långsamt, och bygger på att vi som 
träffar målgruppen lyfter upp ungdomarnas perspektiv och 
situation, för att hedersrelaterat förtryck och våld inte bara ska bli 
en begreppsdiskussion.   
 Azam Qarai, verksamhetschef Linnamottagningen, m.fl.
 Arrangör: Kvinnors Nätverk och Linnamottagningen
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 
såväl vardagliga trakasserier som grovt våld.
Passet vänder sig endast till personer som identifierar sig som 
tjejer/kvinnor.
 Arrangör: Självförsvar.nu



14.30 –15.45 

Z-salen, plan 1: 
 ABORTRÄTTEN – HISTORIA, IDEOLOGI OCH 
STIGMATISERING
År 2015 har Sverige haft fri abort i 40 år. Det sista året har vi 
sett ett ökat politiskt utrymme och samtal kring aborträtten. 
RFSUs aborträttsnätverk bjuder in till att diskutera vikten av 
aborträttssaktivism i Sverige historiskt, i samtiden och i framtiden.
 Lena Lennerhed, professor i idéhistoria, Mats Wingborg, 
journalist och skribent, Karin Bishop Bondestam, överläkare, 
kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset och Emilie Weiderud, 
policyhandläggare för SRHR på Svenska kyrkan samt 
sammankallande RFSU aborträttsnätverk. 
Moderator: Therese Rosenvinge, journalist.
 Arrangör: RFSU
Kata, plan 1: 
 RISE OF THE KLITORIS – IDÉHISTORISKT LANDSKAP AV 
SNIPPOR, ROSENKNOPPAR OCH VÅT ÄNGSMARK
Vilken är fittans plats i den feministiska kampen? RFSU undersöker 
hur klitoris tog plats i det offentliga samtalet. Sandra Dahlén, 
sexualupplysare, författare samt utbildare i likabehandling och 
normkritik, Sahar Mosleh, aktivistfitta, Vierge Hård, projektledare 
på RFSL Ungdom och redaktör för Transformering.se och 
Suzann Larsdotter. Moderator: Hedvig Nathhorst Böös, sakkunnig 
sexualupplysning, RFSU
 Arrangör: RFSU
Sandler, plan 1: 
 DE DOLDA KVINNOSJUKDOMARNA – ENDOMETRIOS OCH 
UTMATTNINGSSYNDROM
Är sjukdomar som främst drabbar kvinnor oftare okända och 
lågprioriterade? Gemensamt för dessa sjukdomar är att de 
drabbade upplever att de inte tas på allvar, ofta slussas runt inom 
vården och att det tar mycket lång tid att få rätt diagnos och 
behandling. 
 Greta Edelstam, docent/överläkare, specialist i obstetrik och 
gynekologi, Christina Liffner, ordförande i Endometriosföreningen, 
Sara Burlin Pellbäck, psykolog, verksamhetschef på Stressrehab, 
Danderyds sjukhus, Agneta Stelling, AT-läkare och styrelseledamot 
i Kvinnliga Läkares Förening samt Sofia som har personlig 
erfarenhet av utmattningssyndrom. 
Moderator är Pia Ortiz Venegas, landstingspolitiker (V). 
 Arrangör: Vänsterpartiet Stockholms läns landsting.
Palme, plan 1: 
 SEXJOURNALEN – BILDER AV KVINNLIG SEXUALITET
Karolina Hansson och Elina Pahnke, författare och redaktörer till 
boken. Samtalsledare är Moa Elf Karlén, förlagschef Leopard förlag
 Arrangör: Leopard förlag
Beskow, plan 3:
 VILKA RÖSTER OCH KROPPAR FÅR PLATS INOM 
AKADEMIN?
Om vem som får och kan ta plats, med specifikt fokus på villkor, 
röster och kroppar inom akademin.
 Christine Bylund, funkisaktivist och metodutvecklare på STIL, 
Fataneh Farahani, docent i etnologi som skrivit om vilka kroppar 
som känner sig hemma i akademiska rum, Elias Svedberg, 
masterstudent i genusvetenskap med transerfarenhet. Moderator 
är Mariana Alves, forskare på Arkitektur och Designcentrum.
 Arrangör: Forum för feministisk forskning
Hedén, plan 4:
 ANTIRASISTISKA STRATEGIER: ERFARENHETER OCH 
UTMANINGAR
Lorena Delgado, Vänsterpartiet, Sooz Romero, RFSL, Monica 
Amante, Fi och Astrid Assefa, Tryck. Moderator är Marta Cuesta. 
 Arrangör: Interfem Stockholms lokalgrupp
Branting, plan 1: 
 PATRIARKALA STRUKTURER BAKOM VAL AV 
ENERGISYSTEM – FEMINISM OCH HÅLLBARHET
Ewa Larsson, samhällsvetare och ordförande för Gröna kvinnor och 
Ulla Klötzer, Kvinnor för Fred i Helsingfors.
 Arrangör: Gröna kvinnor
Hägersten-Skarpnäck, plan 4:
 PAPPA METALL, MAMMA KOMMUNAL – OM VÄGEN TILL 
JÄMSTÄLLDA LÖNER, MAKT OCH STRATEGIER
Som en av Europas mest könssegregerade arbetsmarknader 
står Sverige inför stora utmaningar. De kvinnodominerade 
fackförbunden har länge varit kritiska mot industrin som 
löneledande och det lönegap som består. 
 Samtidigt pågår inom LO fortsatt förhandlingar om vägen 
mot jämställda löner. Hur står sig argumentet om att arbetare 
ska hålla ihop i kampen mellan arbete och kapital? Vad får den 
könssegregerade arbetsmarknaden för effekter? Hur förändrar 
vi normer kring yrken som vanligen betraktas som kvinnligt och 
manligt?
 Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen, Tobias Baudin, 
vice ordförande LO och Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd 
i Stockholm. Moderator är Jenni Larsson, Unga S-Kvinnor Rebella. 
 Arrangör: Unga S-Kvinnor Rebella
Källaren:
 WORKSHOP: ATS – AMERICAN TRIBAL STYLE BELLY DANCE 
Dansstilen ATS är en kraftfull, färgstark och dynamisk 
gruppimprovisationsdans som inspireras av orientalisk, indisk 
och spansk dans. ATS är en demokratisk dans som präglas av 
jämställdhet och samarbete. Deltagarna turas om att leda och följa 
och tar gemensamt ansvar för dansen och lyfter varandra. 
Med Helen, Berenike & Lee. Även uppvisning kl 14.15 samt 17.00 
på entréplan.
 Arrangör: Helen & Berenike

16.00 –17.00 

Z-salen, plan 1: 
 EFTER NORDISKT FORUM 
KVINNO- OCH FEMINISTRÖRELSERNA I DAG
Feministiskt perspektivs och Settings nya antologi Utvägar – 
feministiska allianser för en solidarisk framtid (Ordfront) tar 
avstamp i Nordiskt Forum och Feministisk festival som ägde 
rum i Malmö 2014. Boken har samlat röster om och ifrån 
evenemangen som ägde rum under konferens- och festivaldagarna 
och rymmer vitt skilda röster från kvinno- och feministrörelsens 
olika delar – både kritiska och positiva, sakpolitiska, aktivistiska 
och akademiska. Med utgångspunkt i boken frågar vi oss var 
står vi i dag? Vilka feministiska allianser är möjliga? Nödvändiga? 
Önskvärda?
 Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid 
Stockholms universitet, Ulrika Dahl, docent i genusvetenskap vid 
Södertörns högskola, Lena Gemzoe, docent i genusvetenskap vid 
Stockholms Universitet, Berolin Deniz, projektledare tankesmedjan 
Interfem. Moderator är Anna-Klara Bratt, Feministiskt perspektiv
 Arrangör: Feministiskt perspektiv
Kata, plan 1: 
 NATIONALISMENS KONSEKVENSER FÖR JÄMSTÄLLDHET  
EXEMPEL FRÅN EUROPA OCH BALKAN 
2014 lanserade Kvinna till Kvinna tillsammans med Expo en 
rapport där vi tittade särskilt på situationen i Europa och på 
Balkan. Vad har nationalismen betytt för kvinnors mänskliga 
rättigheter just på Balkan? Hur ser SD och andra nationalistiska 
partier i Europa på kvinnans roll? Och vad innebär det när 
kvinnorättsförsvarare i Europa bemöts med hot, hat och fysiskt 
våld? Med Christina Wassholm, författare till rapporten
 Arrangör: Kvinna till Kvinna
Sandler, plan 1: 
 BEFRIELSEN
Samtal med Maria Sveland och förhandsläsning ur hennes 
kommande roman Befrielsen, som skildrar fyra starka kvinnor och 
deras relationer, i en stad där våldet paralyserar och terroriserar.
Samtalsledare är Moa Elf Karlén, förlagschef Leopard förlag. 
 Arrangör: Leopard förlag
Palme, plan 1: 
 MELLAN PRINSESSOR OCH SUPERHJÄLTAR
Serietecknare och illustratör Linnéa Johansson ifrågasätter 
könsstereotypa förebilder och dess påverkan och effekt på barn. 
 Arrangör: Linnéa Johansson
Beskow, plan 3:
 DEN FÖRSTA FEMINISTISKA BUDGETEN PÅ ÅTTA ÅR 
HUR KOM DEN TILL OCH HUR GÅR VI VIDARE?     
Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot och förhandlare, 
Vänsterpartiet.
 Arrangör: Vänsterpartiet 
Hedén, plan 4:
 PÅ SPANING I HBTQ-SVERIGE – NÄSTAN-TALK-SHOW
Aktivister lyfter olika spaningar om vad som bubblar under ytan i 
hbtq-Sverige. Vad hände med femme-begreppet egentligen? Är det 
inne att ha transfeminina vänner?
 Elin Lilijedal, femme-aktivist m.fl. Moderator är Yolanda Bohm, 
transaktivist.
 Arrangör: RFSL Ungdom och RFSL Ungdom Öst
Per-Albin, plan 1: 
 FEMINISM – INTE BARA FÖR VUXNA! 
Om flickornas roll inom feminismen. Goda exempel på hur tjejer tar 
plats i förändringen för flickors och kvinnors rättigheter och för ett 
mer jämställt samhälle. Vi diskuterar hur vi genom samverkan kan 
driva arbetet framåt och skapa bestående förändringar, både lokalt 
och globalt.
 Ellen Hoas Ströman, projektledare och fundraiser, 
Hungerprojektet, Julia Östfeldt, ledamot och grundare Föreningen 
Tillsammans, Sarah Delshad, grundare Muslimska Feminister, 
Hanin Talal, debattör och medlem i GUTS, Julia Essell, debattör 
och gamer. Moderator är Rebecka Prentell, ordförande LSU, 
Sveriges ungdomsorganisationer
 Arrangör: Flickaplattformen 
Branting, plan 1: 
 15 ÅR AV FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR
I 15 år har vi använt feministiskt självförsvar som ett praktiskt 
verktyg för en tryggare vardag för tjejer och kvinnor i alla åldrar. 
 Amanda Möllenhoff, Johanna Granbom med flera diskuterar det 
feministiska arbetet.
 Arrangör: Självförsvar.nu
Hägersten-Skarpnäck, plan 4:
 MAKT OCH MOTSTÅND – OM SEXUALPOLITISK MAKT OCH 
MOTSTÅNDSSTRATEGIER INOM OCH I ANSLUTNING TILL 
ARBETARRÖRELSEN
Hur har sexualpolitiska frågor drivits inom arbetarrörelsen 
historiskt? Hur kopplades sexualpolitik ihop med en analys 
av samhällets och arbetets organisering? Vad har rymts inom 
vänsterns analys och vad har fallit utanför?
 Pia Laskar och Erik Bohman. Moderator är Shabane Barot.
 Arrangör: ABF Stockholm

13.00 –14.15 

Z-salen, plan 1: 
 SURROGATMÖDRASKAP – EN HISTORIA OM 
KVINNOFÖRTRYCK, MAKT OCH KOLONIALISM
Surrogatmödraskap ingår i en lång tradition av utnyttjande 
och handel med kvinnor och deras barn där kvinnoförtryck 
och maktordningar mellan länder historiskt exploaterat främst 
utsatta kvinnor. Vi diskuterar surrogatmödraskap ur feministiska, 
koloniala och klassmässiga perspektiv.
 Johanna Langhorst, journalist, Johanna Gondouin, 
genusforskare, Stockholms universitet, Lisa Wool-Rim Sjöblom, 
illustratör och serietecknare samt Kajsa Ekis Ekman, journalist 
och författare. 
 Arrangör: Sveriges Kvinnolobby
Kata, plan 1:
 ROMANTIK ELLER SEXUELLT OFREDANDE? KULTURENS 
ROLL OCH ANSVAR I FRÅGOR OM SEX OCH KÖN
Kulturens roll och ansvar i frågor om sex och kön har alltid varit 
föremål för debatt. Den senaste tiden har det gällt filmen 50 
nyanser av honom som anklagas för att romantisera våld mot 
kvinnor, men alltifrån Pretty Woman till Millenium-trilogin har 
kritiserats skarpt genom tiderna. Vilket ansvar bär filmskapare, 
författare och andra kulturarbetare?
 Maria Sveland, författare, Sandra Dahlén, sexualupplysare 
och Tove Liljedal, redaktör Röd Press.
 Arrangör: Röd Press
Sandler, plan 1:
 FRAMTIDENS TRANSKAMP
Vi står på giganters axlar. Transkampen bygger på decennier av 
kamp, i det tysta och i det offentliga, och vi får inte glömma vår 
historia och de som kom före oss när vi blickar framåt. Detta 
föredrag belyser hur vi har nått dit vi är idag, vad framtidens 
kamp kan innebära och vilka utmaningar vi står inför. 
 Maria Sundin, transaktivistveteran från RFSL och Yolanda 
Bohm, transaktivist och vice ordförande i RFSL Ungdom.
 Arrangör: RFSL Ungdom och RFSL Ungdom Öst
Palme, plan 1:
 VÅLDTÄKTSSTIGMAT – ETT SAMHÄLLSPROBLEM
Våldtäkt är ett av samhällets största stigman. I det här 
panelsamtalet diskuteras dessa föreställningar och vilka 
konsekvenser de får, samt hur vi kan arbeta konstruktivt mot 
våldtäkt utan att förminska våldtagna eller frånta förövare deras 
ansvar. Och vilken plats har queer-, trans- och intersektionella 
perspektiv i våldtäktsdebatten?
 Alexander Alvina Chamberland, performanceartist och 
skribent, Anna Svensson, skribent, Ulrika Dahl, genusforskare 
och Sanna Rayman, debattredaktör på Dagens Samhälle. 
Moderator är Martin S. Halldin, förlagschef Bokförlaget ETC.
 Arrangör: Bokförlaget ETC
Beskow, plan 3:
 MAKT I FÖRÄNDRING – DEN GAMLA OCH DEN NYA 
MAKTEN 
I media, kultur, ekonomi och politik förändras makten. 
Nya personer med normkritiska perspektiv påverkar 
samhällsutvecklingen vad gäller frågor som feminism, anti-
rasism och klimatfrågan. Hur förändras den ”gamla” makten av 
att utmanas av nya perspektiv?
 Felicia Margineanu, social entreprenör, Peter Norman, 
fd moderat finansmarknadsminister och Camilla Wagner, 
ekonomijournalist. Moderator är Linnea Engström, EU-
parlamentariker, Miljöpartiet de gröna
 Arrangör: Linnea Engström, Miljöpartiet de gröna
Hedén, plan 4:
 HBTQ-PERSONER SOM HAR SEX MOT ERSÄTTNING: 
BRISTANDE STÖD OCH OSYNLIGGÖRANDE
I mars presenterade Länsstyrelsen en rapport om situationen 
för människor som har sex mot ersättning i Sverige. RFSL 
ansvarade för kartläggningen gällande hbtq-personer som 
säljer sex. RFSL Ungdom har samtidigt arbetat med ett 
kunskapsunderlag till Socialstyrelsen om unga hbtq-personer 
som har sex mot ersättning. Här berättar vi vad vi kommit fram 
till. Suzann Larsdotter och Ulrika Westerlund, RFSL, Jonas 
Jonsson och Edward Summanen, RFSL Ungdom. 
 Arrangör: RFSL 
Per-Albin, plan 1:
 FEMINISMENS FRAMTID UTIFRÅN FRAMTIDENS ÖGON 
Gruppdeltagare från United Sisters Mangagrupp och Elektra- 
Sharaf hjältinnor som är mellan 12-16 år. Moderatorer: Guled 
Abdullahi från Elektra och Maj Pettersson från United Sisters
 Arrangör: United Sisters och Elektra, Sharaf hjältinnor, 
Fryshuset Stockholm
Branting, plan 1:
 ÄR FEMINISTER OINTRESSERADE AV INTERNATIONELL 
SOLIDARITET? OM INTERNATIONELLT SAMARBETE MED 
LATINAMERIKA
Om att jobba internationellt i Latinamerika med fokus 
på kvinnor. Carmen Blanco Valer, folkhögskolelärare och 
globalrättviseaktivist och Diana Mulinari, sociolog och professor 
i genusvetenskap, Lunds universitet. Samtalsledare: Maria 
Starck, kommunikationsstrateg och styrelseledamot i FIAN
 Arrangörer: Färnebo folkhögskola, FIAN, 
Latinamerikagrupperna och Svalorna Latinamerika
Hägersten-Skarpnäck, plan 4:
 FEMINISMO COMUNITARIO – GRUNDIDÉ OCH FÖRSLAG
Rörelsen Feminismo comunitario förenar och artikulerar den 
urgamla och nutidens kvinnors kamp i Latinamerika och 
Caribien. Julieta Paredes och Adriana Guzman, båda Aymara 
från Bolivia, författare och kvinnoaktivister. 
 Arrangör: Feministas Migrantes
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