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Nordiskt Forum 
Nordiska ministerrådet anordnar en jämställdhetskonferens i Åbo 1 - 6 au-
gusti 1994. Konferensen innehåller dels ett officiellt möte för de nordiska 
jämställdhetsministrarna dels en inofficiell seminarie- och utställardel öppen 
för alla intresserade. Nästan 1000 seminarier och 500 utställare kommer att  
diskutera olika aspekter av jämställdhetsfrågan. 10 000 deltagare beräknas till 
Åbo. Nordiskt Forum har redan över 9000 anmälningar. 

 

Mål för konferensen 

Målsättningen för konferensen är att informera om och belysa olika aspekter 
av jämställdhetsfrågor, att engagera nya grupper i jämställdhetsarbetet och 
att knyta kontakter och skapa nätverk mellan enskilda personer, grupper och 
organisationer i olika länder. Nordiskt Forum ska ta upp problem och skis-
sera visioner om ett framtida jämställt samhälle. Forum ska också inspirera 
till konkreta åtgärder för ökad jämställdhet. 

 

Nordiskt Forum nummer 2 

I samband med FN:s internationella kvinnokonferenser i Mexico 1975, i 
Köpenhamn 1980 och i Nairobi 1985 ordnades också inofficiella konferenser 
för medborgarrättsorganisationer och andra intresserade. Nordiska kvinnor 
som deltagit började efter konferensen i Nairobi att planera en liknande 
nordisk konferens. Genom Nordiska ministerrådet arrangerades Nordiskt 
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Forum i Oslo 1988. Konferensen samlade närmare 10 000 deltagare. I Oslo 
möttes kvinnor och män från hela Norden och diskuterade, föreläste och 
framförde sina önskemål, problem och visioner.  Parallellt ordnades även en 
officiell konferens. Den officiella konferensen behandlade primärt Nordiska 
ministerrådets handlingsplan för jämställdhet. 

 

Nordiska ministerrådets konferens den 4 - 5 augusti 

Det officiella nordiska jämställdhetsarbetet har sedan 1974 pågått inom 
Nordiska ministerrådets ram. Ministerådet består av de nordiska jämställd-
hetsministrarna. Redan vid avslutningen av Nordiskt Forum i Oslo 1988 be-
gärde företrädare för både deltagare och arrangörer att Nordiska ministerrå-
det skulle genomföra ett nytt Nordiskt Forum - så sker också i Åbo 1 - 6 au-
gusti 1994. 

Jämställdhetsministrarnas konferens äger rum i Åbo stadsteater den 4 - 5 
augusti. Konferensen behandlar huvudtemana för det nordiska jämställd-
hetsarbetet 1995 - 2000. Ett övergripande mål är att jämställdhetsarbetet skall 
genomsyra alla områden inom politiken - både nationellt, nordiskt och inter-
nationellt. Målsättningen är att konferensen ska ge impulser till nordiska och 
nationella insatser, som medverkar till att skapa ett jämställt samhälle år 
2000. Officiellt inbjudna till konferensen är ministrar, parlamentariker och 
ämbetsmän, kvinno-, ungdoms- och andra organisationer, arbetsmarknads-
organisationer samt särskilt inviterade gäster från länder utanför Norden. 
Över hälften av platserna i stadsteatern kommer att kunna utnyttjas av andra 
deltagare i Nordiskt forum som vill följa jämställdhetsministrarnas 
konferens. 

Konferensen har fem delteman: 

* Jämställdhet på väg. Vad har hänt sedan 1988? 

* Politisk och ekonomisk makt - hur får man den? 

* Kvinnors och mäns ekonomi - inte bara likalön! 

* Att förena föräldraskap och förvärvsarbete - lika viktigt för män som för     
kvinnor! 

* Norden i Europa - med utblick mot sekelskiftet. 

Konferensen avslutas med en paneldebatt och utfrågning av jämställdhets-
ministrarna. 

 

På väg till Beijing 

FN:s 4:e kvinnokonferens ordnas i Beijing i september 1995. Liksom de tre 
tidigare världskonferenserna består den av såväl en officiell som en inofficiell 
konferens. Förberedelserna för konferensen pågår nu världen över. Varje 
land ska rapportera hur de strategier som fastställdes i Nairobi 1985 har 
kunnat förverkligas. 
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Regionala förberedelsekonferenser hålls i år i alla världsdelar. De europeiska 
länderna och Nord-Amerika ordnar en gemensam förberedelsekonferens i 
Wien i oktober. 

 

Männen på Nordiskt Forum 

Största delen av evenemangen på Nordiskt Forum arrangeras av kvinnor och 
handlar om kvinnor och kvinnors situation i samhället. Men det finns också 
många seminarier och andra arrangemang som är planerade för och av män - 
där mannen och mansrollen är i fokus. Det är också viktigt att se att män är 
nödvändiga både som samarbetspartners och samtalspartners i alla jäm-
ställdhetsfrågor.  Och de teman som rör kvinnor, barn och familj har ju 
egentligen lika stor betydelse för män. Män är varmt välkomna till Nordiskt 
Forum - både för att delta i de seminarier som speciellt riktas till män och för 
att ta del av hela konferensen. 

 

Seminarier och andra evenemang 

Under Nordiskt Forum dagarna kommer nästan 1000 seminarier att hållas.  
Över 500 utställare har anmält sig för att ställa ut i de två stora idrottshal-
larna - Sporthallen och Arenahallen.  484 kulturaktiviteter är inplanerade. En 
mängd idrottsevenemang kommer att gå av stapeln. Information om allt 
detta finns i seminarieprogrammet som kan beställas av Nordiskt Forums 
svenska kansli på tel 08-674 16 36 eller fax 08-673 40 79. Ingen förhandsanmä-
lan till seminarier o dyl kan göras. Deltagande sker i mån av plats. 

 

Kommunen i vardagen 

De Nordiska kommunförbunden anordnar på initiativ av finska kommun-
förbundet ett tvådagarsseminarium under Nordiskt Forum. Seminariet 
kommer att hållas den 2 - 3 augusti i det finska arbetarinstitutet  i Åbo. Kon-
ferensen tar upp tre teman: 

* Kommunen i omvandling 

* Att ta del och att påverka i kommunen 

* Kommunen som arbetsgivare 

Syftet med konferensen är att få fram idéer och konkreta förslag till hur den 
kommunala vardagen ska fungera i en tid av stora förändringar, att diskutera 
nya sätt för att nå ökad jämställdhet i kommunerna och att utbyta erfa-
renheter mellan de nordiska länderna. Konferensinbjudan vänder sig både 
till politiker och tjänstemän inom kommunerna och andra intresserade. 

Du anmäler Dig till konferensen på bifogad blankett (bilaga 2). Du måste 
även anmäla Dig till Nordiskt Forum under de dagar konferensen pågår. 

Program för konferensen bifogas (bilaga 3). 

 

Hur anmäler jag mig?   
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Alla deltagare ska fylla i en personlig anmälningsblankett (se bilaga 1).  
Blanketten skickas in till Konfer, Auragatan 1 C, FIN-20100 Åbo eller fax 358-
21-2324465. Alla deltagare ska sedan registrera sig i Åbo. Du kan även an-
mäla dig direkt vid konferensen i Åbo. 

Deltagaravgift för hela veckan är 100 FIM och för en dag 25 FIM. 

Inkvartering bokas via Konfer på anmälningsblanketten. Det går att boka logi 
så länge det finns rum kvar.  

Det finns inget sista anmälningsdatum. Men för att erhålla det slutgiltiga 
programmet måste anmälan ske under Juni månad. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Kommunalekonomi och Personalpolitik 
Förhandlingssektionen 
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