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Konferensen ”Kommunen i vardagen” den 2-3 augusti
1994 i Åbo, Finland samtidigt med Nordiskt Forum 1994
De nordiska Kommunförbunden arrangerar i samarbete med jämställdhetsrådet i Åbo kommun konferensen ”Kommunen i vardagen”. Konferensen
pågår den 2-3 augusti 1994 i Åbo på Stadsteatern samtidigt med Nordiskt
Forum 1994.
Konferensens syfte är att debattera olika idéer som främjar avsikten att förbättra läget för kommunernas medborgare, personal och politiker. Hur
kommer vi vidare med de ekonomiska förutsättningar vi har idag? Vilka
goda förslag har vi i de nordiska länderna som kan övervinna praktiska svårigheter?
Konferensen är ett arrangemang i anslutning till Nordiskt Forum. Programmet bilägges.
Konferensen riktar sig till politiker och medarbetare i kommuner, som har
intresse av jämställdhetsaspekter på den kommunala verksamheten. Deltagare från samtliga nordiska kommuner kommer att delta. Dessutom förväntas deltagare från Ryssland och Baltikum.
C:a 300 deltagare förväntas komma till konferensen.
I anslutning till konferensen arrangeras en utställning som visar hur jämställdhetsarbetet bedrivs i kommunerna. De kommuner som vill deltaga i
denna utställning kan till oss senast 2 juni 1994 insända en sammanfattning
på högst 2 sidor kring jämställdhetsarbetet i den enskilda kommunen.
Konferensspråket blir svensk/skandinaviska med möjlighet till tolkning till
och från finska.
Deltagaravgiften är 25 finska mark per dag, 100 finska mark för hela veckan.
Priset innefattar även deltagande i Nordiskt Forum.
Nordiskt Forum är ett stort arrangemang. Det förväntas mer än 10.000 deltagare. Anslutningen bland arrangörerna har varit hög. Över 1.000 föreläsningar och utställningar om kvinnors liv och arbete är anmälda. Flera
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svenska kommuner kommer att medverka bl a i samverkan med Svenska
Kommunförbundet. Den svenska projektledaren är Anna Carin Thomér,
Nordiskt Forum, Box 6508, 113 83 STOCKHOLM, tel 08-674 16 36, fax
08-673 40 79.
Kopia av foldern om Nordiskt Forum bilägges.
Anmälan till konferensen sker på särskild blankett samtidigt med anmälan
till Nordiskt Forum. Bägge blanketterna bilägges. Anmälan ska ske senast
1 maj 1994 till Nordiskt Forums sekretariat i Helsingfors.
Med hänsyn till hotellreservationerna krävs en snabb anmälan.
Bekräftelse på anmälan till konferensen sändes till deltagarna omkring 1 juni.
Konferensmaterial utdelas på själva konferensen.
Närmare upplysningar om konferensen kan erhållas genom Kristina Ossmer,
tel 08-772 47 59 samt Lotta Snickare tfn 08-772 47 38.
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