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ritt bjerregaard (DK), f.d. eukom
missionär, f.d. minister
Sanne Søndergaard (DK), ståuppko
miker och författare
raewyn Connell (AustrAlien), 
sociolog och mansforskare
gail Dines (usA), professor i socio
logi & women’s studies
rudo Chigudo (ZimBABWe), ung
domsaktivist
Prudence mabele (syDAFriKA), 
hivaktivist och expert, grundare av 
positive Women’s network, styrelse
medlem i treatment Action cam
paign (tAc) och national Association 
of people living with hiv and AiDs of 
south Africa (nApWA)
michael kimmel (usA), sociolog, 
chefredaktör för tidningen men and 
masculinities, talesperson för natio
nal organization for men Against 
sexism (nomAs)
gerd kristiansen (no), ordförande 
norska lo
berit Ås (no), f.d. politiker och pro
fessor
asta busingye lydersen (no), musi
kalartist, skådespelare och skribent
monica ifejilika (no), artist, låtskri
vare och musikskribent
Vigdís Finnbogadóttir (is), världens 
första demokratiskt valda kvinnliga 

statschef, islands första kvinnliga 
president
Sofi Oksanen (Fi), författare
elisabeth rehn (Fi), f.d. försvars och 
jämställdhetsminister och president
kandidat
tiina rosenberg (Fi+sv), professor i 
teatervetenskap, rektor för finländska 
Konstuniversitetet i helsingfors
anna Serner (sv), vd svenska Filmin
stitutet
Parvin ardalan (iran/sv), iransk 
journalist och medborgarrättsaktivist
Charlotte Petri gornitzka (sv), 
generaldirektör för sida
Hillevi engström (sv), biståndsmi
nister
Claes borgström (sv), advokat, f.d. 
jämställdhetsombudsman
ali esbati (sv), verksamhetschef på 
norska manifest Analyse
tomas gunnarsson (sv), journalist 
och fotograf, driver bloggen Genus
fotografen
birgitta Ohlsson (sv), euminister
gudrun Schyman (sv), talesperson 
för Feministiskt initiativ
maria Sveland (sv), författare och 
journalist
karl-Petter thorwaldsson (sv), 
ordförande för svenska lo
margot Wallström (sv), mångfalds

direktör på postkodlotteriet, f.d. för
sta vice ordförande för eukommis
sionen, f.d. särskild Fnrepresentant 
för att bevaka kvinnors utsatta situa
tion i krig och andra konflikter
annika Winsth (sv), chefsekonom 
för nordea
alice bah-kuhnke (sv), generaldi
rektör för ungdomsstyrelsen
tomas Wetterberg (sv), ordförande 
för män för Jämställdhet
Yvonne Hirdman (sv), professor i 
historia
lena ag (sv), generalsekreterare för 
Kvinna till Kvinna
alexandra Pascalidou (sv), journa
list och författare
marianne bjelland kartzow, profes
sor i nt, universitet i oslo, norge
annika borg, präst, författare och 
debattör, sverige

Samtalspanel med Biskop irja 
Askola, Finland, Biskop solveig Fiske, 
norge, Biskop tuulikki Koivunen 
Bylund, sverige, Biskop Agnes m. 
sigurðardóttir, island, Biskop tine 
lindhardt, Danmark. samtalet leds 
av lisbeth Gustafsson från studieför
bundet Bilda.

Dags för handling!
Här kommer en lista, ett första smakprov, på vilka talare som 
kommer att medverka under nordiskt forum 12–15 juni 2014. 
Fler är bokade och fler kommer att komma till:

missa inte årets viktigaste händelse! anmäl dig före 21 mars och ett 4 dagars pass 
(som också innehåller gratis kollektivtrafik inom malmö) kostar endast 800 kr.  
läs mer på www.nf2014.org


