
FREDAG 

Feministisk poesi med Refif A.Frings 
Stora salen 18.00-18.20 
Refif för sin kamp genom att skriva poesi med feministisk innebörd som behandlar ämnen 
som kroppsideal, arga flickor, snälla flickor, machokulturen och mycket mer. Dessa dikter 
kommer hon att dela med sig av genom högläsning. Kom och lyssna om du är sugen på 
poetiska slagord! 

Ord På Scen och Feministisk Poesi 
Stora salen 18.30-19.15 
Några av Malmös poeter bjuder in till poesiläsning med humor, party och feminism! 
Arrangör: Ord på scen 

Feta Tankar 
Stora salen 19.20-20.20 
Våren 2019 gavs antologin Feta tankar ut av projektet med samma namn. Under titeln 
samlades 17 tjocka personer som delade med sig av tankar, känslor och erfarenheter kring 
att vara tjock och den tjocka kroppen. Under en timme får ni höra mer om projektets och 
antologins uppkomst, högläsning med några av skribenterna och samtal kring texterna. 
Arrangör: Feta tankar 

Röda bönor the föreställning 
Stora salen 20.30-21.00 
Musikteaterföreställning baserad i feministiska proggbandet Röda bönors låtskatt. 
En föreställning som tar oss tillbaka till 70-talets proggiga vardagsrum. Röda bönors 
musikskatt väcks till liv i en sprudlande krogteater där bland annat vår kära olycksfågel 
Anne-Marie dyker upp. Så vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia? Jo, det ska ni få 
se när Dorateatern framför Röda Bönor The Föreställning! 

Dorateatern är ett teaterkollektiv som bildades hösten 2017 med visionen att skapa ett 
forum för att ta sig an de konstnärliga former som känns roliga, utmanande och 
utvecklande. 
Arrangör: Dorateatern 

INSTÄLL
T



 

 

Relationsinstitutet sjunger ut om relationer… 
Stora salen 21.00-22.00 
...är en timmes lång nedgrottande i älskade och hatade kärlekslåtar. Vi lyssnar på medleys, 
diskuterar oss fram till vad texterna säger oss och hur vi kan relatera eller inte relatera till 
det i våra liv.  
Hur påverkar kärleksnormerna, som pockar på från alla håll i populärkulturen, oss? Vad 
skulle vi vilja höra kärlekssånger om på radion? Och hur kan vi fortsätta låta oss beröras av 
dessa smäktande ballader och digga till de goa hitsen utan att orden skär sig i öronen på 
oss?  
Arrangör: Relationsinistitutet 
 
 
FILM: Riot Grrrl Sessions, dokumentären (English subtitles) 
Lilla salen 18.00-18.30 
Vad händer om du samlar tolv riot grrrls från olika band en helg för att hänga, skriva och 
spela in musik? I denna dokumentär får vi följa det intensiva arbetet under 
inspelningshelgen och även ta del av hur separatistiska rum stärker deltagarna. Peppen, 
glöden, musiken! Det här är Riot Grrrl Sessions – The First Session, dokumentären.  
Arrangör: Riot Grrrl Sessions 
 
 
FILM: #genuinelyNOfuckstogive 
Lilla salen 18.30-19.30 
Filmvisning av Ace of Baes (work-in-progress II) och samtal om vår förståelse för sexualitet, 
intimitet, olika former av begär samt hur maktaspekter och normer påverkar vårt sexuella 
kapital. 
Arrangör: Ace of Baes i samarbete med BoostHbg.  
 
 
Kör Utopi 
Lilla salen 19.40-20.00 
Kör Utopi är en feministisk kör för kvinnor och transpersoner som sjunger sånger som är 
skrivna av minst 50 % kvinnor och/eller transpersoner. Repertoaren är alltid av blandad mix 
som kan bestå av artister som till exempel Robyn, Cher, Cass Elliot, Eva Dahlgren och Säkert! 
Kören syns oftast i feministiska sammanhang som IFEMA och feministisk festival-
arrangemang, men även på lokala bibliotek eller tillsammans med artister som Säkert! och 
Systraskap. Under höstterminen 2019 leds kören tillfälligt av Antonia Nordström. 
Arrangör: Kör Utopi 
 

 

 



 

 

Trio rop 
Lilla salen 20.10-20.50 
Trio Rop är tre queera brudar som sjunger folk. Nya och gamla nordiska visor blandas när 
denna vokaltrio äntrar scenen. Med egna erfarenheter av normbrytande relationer sjunger 
de med lätthet traditionella visor om tjejer som gillar tjejer och även eget material med 
botten i sina egna relationer. 
Arrangör: Trio rop 
 
 
Workshop: Skriv ett brev till din fitta 
Rum 302 19.00-21.00 
Om du skulle skriva ett brev till din egen fitta, vad skulle du skriva? Hur skulle det börja? 
Underlivet är en kroppsdel som rymmer många historier och känslor. En plats av njutning, 
sorg, skam, ilska, ensamhet, smärta och glädje. 
 
I workshopen kommer vi att göra dramaövningar tillsammans. Du får möjlighet att komma i 
kontakt med din relation till ditt kön och därefter få möjlighet att skriva ett brev till den, där 
du kan få möjlighet att uttrycka tex längtan, ursäkter eller lovprisning. Du får själv välja om 
du vill ta med dig brevet hem eller lämna in det till oss och bli en del av en kollektiv 
berättelse med relationen till fittan i centrum. 
 
Om workshophållarna och projektet: 
Vi är Teater Vølven – fysisk teater med feministiskt fokus. Vi är en dansk-svensk teatergrupp 
med bakgrund i dramapedagogik och fysisk teater. Vi fick en idé: Vad händer om vi får 
människor att skriva brev till sin egen fitta? Ett brev som kan börja med tack eller förlåt eller 
något helt annat. Om vi sedans samlar in dessa brev och skapar en teaterföreställning med 
utgångspunkt i dem? Kanske kan det leda till att fler personer kan börja prata med sitt kön 
och ta sin lust och olust på allvar. Detta är projektet ”Brev til min fisse” (/”Brev till min fitta”) 
som vi driver. Projektet består av workshops och en kommande teaterföreställning. Genom 
workshops insamlar vi material om fittbärares relation till mitt egna underliv. Materialet 
ligger till grund för vår föreställning som kommer att spelas våren 2020. Det är en 
dokumentärteater som undersöker allt vad det innebär att ha en fitta idag. 
 

● du bestämmer själv om du vill lämna ditt brev till oss 
● alla brev som lämnas in blir hanterade anonymt 
● alla brev som lämnas in blir skickat tillbaka till sin avsändare 
● det är ingen nakenhet i workshopen 
● workshopen varar 2 timmar 
● workshopen är separatistisk enbart för personer med fitta 
● fittbärare av alla könsidentiteter är välkomna 

 
Arrangör: Teater Vølven 

 



 

 

LÖRDAG 
 
Fighting for reproductive justice for all as a grassroot movement  
Stora salen 10.00-10.50  
Come and listen to a story about how a grassroot movement in Poland stopped near-total 
abortion ban. International Women’s strike is a grassroot movement which originated in 
Poland, with the goal of fighting for equal access to reproductive rights. We would like to 
present and discuss on how polish women's fight for abortion rights impacted the positive 
change in polish society. And how important it is to keep fighting for women's rights on 
everyday basis. 
Arrangör: International Women’s Strike 
 
 
FUN Europe – Feminister i Europa organiserar sig! 
Stora salen 11.00-11.50 
Nationalister och rasister organiserar sig i världen och i Europa. Kvinno- och 
människorättsorganisationer blir särskilt utsatta i deras framfart. I november 2018 bildade 
feministiska partier och organisationer Feminists United Network Europe. Vi har idag 
medlemmar från 7 EU-länder och fler vill komma med. 
 
I ett samtal mellan Gudrun Schyman, Feministiskt initiativs förra partiledare, och Linda 
Hiltmann, politisk rådgivare för Feministiskt initiativ i Europaparlamentet 2016-2019, 
kommer vi prata om det politiska läget i Europa och om den feministiska organiseringen 
som nu sker - var befinner vi oss och hur ser vi framåt. 
Arrangör: Feministiskt initiativ Malmö 
 
 
Body Rights 2030 Utbildning 
Stora salen 12.00-12.50 
Vill du lära dig om hur HBTQ-rättigheter, sexualupplysning och aborträtt är kopplat till FN:s 
mål för en gemensam hållbar framtid? 
Body Rights utbildningen handlar om hur dessa tre frågor påverkar människor, både i 
Sverige och globalt. Fokus är att få en överblick över utmaningarna som HBTQ-rättigheter, 
sexualupplysning och aborträtt möter och vad vi gemensamt kan göra för att stå upp för 
rätten till vår egen kropp och sexualitet. 
Arrangör: RFSU Malmö 
 
 
Den feministiska storstriden handlar om din mormors livsvillkor 
Stora salen 13.00-13.50 
USK-upproret - en feministisk kamp 
I äldreomsorgen dominerar kvinnor. 70 procent av de som får offentligt finansierad 
äldreomsorg är kvinnor. 70 procent av den omsorg som utförs obetalt av anhöriga till 



 

 

närstående står kvinnor för. Och kvinnor utgör 90 procent av alla som arbetar i 
äldreomsorgen.  
Det handlar om kvinnors kroppar, hälsa, lycka, välbefinnande - som omsorgstagare, 
anhöriga och anställda och om kvinnors möjlighet till egen försörjning och oberoende.  
Och om undersköterskors arbetsvillkor! 
Därför är vården, äldreomsorgen, en enorm feministisk fråga! 
Inledning med Anna Werkelin Ahlin, samhällspolitisk chef PRO. 
Arrangör: PRO Malmö 
 
 
Samtyckeslagen – hur blev det? 
Stora salen 14.00-14.50 
Det är snart ett år sedan den nya samtyckeslagen trädde i kraft. Förenklat innebär den att 
det krävs ett uttryckt eller aktivt samtycke vid sex. Vilka effekter har den fått? Och varför 
behövs den?  
Medverkande: Katarina Bergehed, sakkunnig kvinnors rättigheter samt sexuella och 
reproduktiva rättigheter och Zarah Pittaluga från kvinnorättsgruppen Amnesty Malmö, 
Carina Nilsson och Birgitta C Nilsson, jurist, från S-kvinnor i Malmö, Vanessa Marko, aktivist, 
Hanna Höie, aktivist. 
Moderator: Anna Blixt 
Arrangör: Malmös feministiska nätverk 
 
 
S.C.U.M-manifestet  
Stora salen 15.00-15.50 
Valerie Solanas liv och S.C.U.M-manifestet hon skrev på 60-talet lämnar ingen oberörd. I 
texten Society for Cutting Up Men gör hon upp med patriarkatet – vissa älskar det och andra 
hatar det. Många har också en åsikt utan att ens ha läst det hon skrivit. Oavsett så är det en 
stark text som fortfarande väcker många känslor. 
 
2011 satte Turteatern i Stockholm upp en föreställning baserat på manifestet vilket skapade 
en anstormning från antifeminister som piskade upp en stämning där bland annat 
skådespelerskan Andrea Edward fick ta emot dödshot och polisen fick bevaka 
föreställningen. 2019 har operaföreställningen Valerie’s voice spelats i Malmö och 
Stockholm, men utan att samma hatstorm blåsts upp. Är inte Solanas manifest lika 
kontroversiellt längre? Eller har nättrollen skiftat sitt fokus? 
 
På Feministisk festival har vi den stora glädjen att få träffa Andrea Edwards som spelade 
Valerie Solanas i Turteaterns SCUM-manifestet och Helena Röhr som regisserat Valerie’s 
voice. Hur skiljer sig deras erfarenheter åt? Skulle det som hände 2011 kunna återupprepas 
idag? Och kommer Solanas manifest någonsin gå ut tiden eller kommer det fortsätta vara 
lika relevant om 50 år också? 
Arrangör: Malmös feministiska nätverk 



 

 

Pedagogik för förtryckta 
Stora salen 16.00-16.50 
Inför tidskriften Manas nästa nummer. I panelen deltar personer som på olika sätt varit med 
i folkbildande sammanhang som både utvecklat och utmanat iden om vad bildning och 
folkbildning är och kan vara idag. 
Arrangör: Tidskriften Mana 
 
 
Att gå samman mot orättvisor på arbetsplatsen: personalkris som kvinnofråga 
Lilla salen 10.00-10.50 
Samtal: hur organiserar man sig mot något man tycker är fel på sin arbetsplats och hur 
skapar man allierade? Hur når man ut med sitt budskap? Vad ligger i begreppet personalkris 
i vården idag och varför drabbar det främst kvinnor? Vad är vägen framåt? 
Arrangör: Florencegruppen 
 
 
Vad är intersektionell feminism? 
Lilla salen 11.00-11.50 
Intersektionell feminism, ett perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av 
överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, 
kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion. Låter det krångligt? 
Kom och lär dig mer! 
Arrangör: SSU Malmö 
 
 
Yazidiska kvinnor – från fångenskap och förslavning till överlevare och ledare 
Lilla salen 12.00-12.50 
Den 3 augusti 2014 intog IS Sinjar i norra Irak med målet att utrota yazidierna. Det här var 
början på den 74:e utrotningsförsöket som yazidierna har fått utstå genom tiderna. 
Tusentals män och äldre blev massavrättade, åter tusentals kvinnor och barn tillfångatogs, 
nästan tre tusen av dessa saknas än i dag, och hundra tusentals flydde upp till Sinjarbergen 
där många barn och äldre inte överlevde värmen. Kvinnor och flickor som tillfångatogs 
utnyttjades sexuellt, köptes och såldes upprepade gånger.  
 
Idag har IS inte någon territoriell makt över de yazidiska områdena i Irak, men trots att fem 
år har gått lever över 85% av den yazidiska befolkningen i flyktingläger i Irak. Stora delar av 
deras områden är än idag totalförstörda med avsaknad av bl.a. vatten, sjukhus och 
utbildning. Tusentals barn och kvinnor saknas, områdena är förstörda och minerade, det 
finns över 70 massgravar i området som inte är uppgrävda och undersökta och det råder 
fortfarande tvist över vem som ska ha makten över området, varför det än idag finns 
flertalet militära styrkor som är närvarande i området.  
 



 

 

Trots att yazidiska kvinnliga överlevare som Nadia Murad, Fareeda Abbas och många andra 
har gått genom fångenskap, förslavning och lidit enormt har de kämpat för att 
uppmärksamma det sexuella våldet de varit utsatta för och kontinuerligt kämpar för att 
ställa IS inför rätta. Genom deras röster, styrka, makt och mod ger de offren ett ansikte. 
 
 
Rättighetskamp – ur romska perspektiv 
Lilla salen 13.00-13.50 
Föreläsning och samtal kring romsk MR-kamp med utgångspunkt i individuella, strukturella 
och diskursiva perspektiv. 

Med sin mångfald har Malmö goda förutsättningar och möjligheter att vara en utvecklande 
interkulturell stad. Utifrån detta antagande vill RIKC tillsammans med er deltagare samtala 
kring frågan hur vi tillsammans kan skapa ett nytt och mer inkluderande ”vi”- med stöd av 
romska erfarenheter. Vi ställer oss även frågorna; är det möjligt att idag vara malmöit utan 
att i viss mån även vara kosmopolit? Och är det möjligt att idag vara humanist (i meningen 
medmänsklig), utan att i viss mån även vara feminist? 
 
Mujo Halilovic, enhetschef på RIKC leder föreläsningen och samtalet tillsammans med Julia 
Sällström från RIKC samt unga romer som på olika sätt är aktiva i romsk rättighetskamp. 
Arrangör: Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad (RIKC) 
 
 
Fira Pride och 8 mars med barnen – skapa en inkluderande förskola/skola! 
Lilla salen 14.00-14.50 
Författarna och utbildarna Karin Salmson och Johanna Ivarsson som står bakom 
"Normkreativitet i förskolan" (Olika förlag) föreläser utifrån nya boken "Högtidsboken - fira 
& filosofera tillsammans i förskola & skola (som de skrivit med Emil Åkerö). Genom högtider 
kan nyfikna pedagoger skapa en inkluderande förskola/skola. Både religiösa och kulturella 
högtider ger möjlighet att filosofera, lära nytt och arbeta i samklang med läroplanen och 
barnkonventionen. Föreläsningen vill inspirera till hur vi kan göra vardagen festlig och 
inkluderande! 
Arrangör: Jämlikt.nu 
 
 
Att organisera sig i föreningslivet i Sverige som kvinna från arabisktalande land 
Lilla salen 15.00-15.50 
Hur organiserar man sig som samhällsintresserad kvinna i ett nytt land? Panelsamtal om 
utmaningar kring integration och skillnader i förutsättningar. 
 
Medverkande: Anfal Mahdi (leder samtalet), Rabaa Rahal, Sabrin Omar, Mai Habib 
Arrangör: Arabisktalande kvinno- och kulturföreningen Sada 
 



 

 

Att möta unga i samtal om kvinno- och främlingsfientlighet 
Lilla salen 16.00-16.50 
Det finns idag en växande trend av kvinno- och främlingsfientlighet hos unga, framförallt 
hos unga män (se bl.a. MUCF attitydundersökning Unga med attityd 2019). Samtidigt är 
jämställdhet och migration två frågor som unga skattar som viktiga. Hur möter man negativa 
attityder hos unga kring dessa frågor i vardagen? 

I samtalet deltar Olga Kertzscher från Ung Vänster, en organisation som ofta deltar i 
debatter och samtal kring jämställdhet och rasism i skånska skolor, samt Boel Pettersson 
med lång erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskola samt styrelseledamot för Kvarnby 
folkhögskola.  

Medverkande: Ung Vänster Olga Kertzscher, Boel Pettersson 
Arrangör: Kvarnby folkhögskola och Ung Vänster Malmö 
 
 
Ingen är fri förrän alla är fria 
Rum 302 10.00-10.50  
I Djurens Rätts 137 år långa historia finns många föregångare vars engagemang berört även 
de icke-mänskliga djuren. 
Under den här föreläsningen med Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Bergvall, får du 
bland annat lära känna Djurens Rätts grundare som brann för djuren men som också 
startade ett hem för svårt sjuka barn. Du får också höra om "den bruna hunden" - en 
berättelse om två svenska aktivister som i början av 1900-talet satte försöksdjuren på 
agendan i hela Storbritannien samtidigt som de kämpade för kvinnors rättigheter. 
Välkommen på en inspirationsföreläsning om föregångare och förebilder som visar att 
aktivism för en utsatt grupp inte utesluter en annan. 
Arrangör: Djurens rätt 
 
 
Härskar/främjatekniker – erfarenhetsutbyte och samtal 
Rum 302 11.00-11.50  
Många queers, icke-binära, transpersoner och kvinnor möter vardagligen härskartekniker 
och kränkningar. Under den här workshopen får du tillsammans med andra deltagare öva på 
att identifiera och bemöta dessa. Du får möjligheten att dela med dig utav dina egna 
erfarenheter och ta del av andras berättelser. Vi kommer även att prata om främjartekniker, 
alltså hur vi alla kan förebygga härskartekniker.  
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan, Malmö 
 
 
 
 
 



 

 

What would a feminist and anti-racist society look like? A creative, collaborative 
workshop 
Separatistic for women and trans people (no cis men). 
Room 302 12.00-12.50  
An interactive, creative workshop that challenges you to imagine the future feminist and 
anti-racist society that we need. Imagining and talking about the future moves us towards it! 
Arrangör: Emily Harle 
 
 
Ekofeminism i vardagen – träning i att ingripa mot klimatskadliga maskulinitetsnormer 
Rum 302 13.00-14.50  
Manlighetsnormer går att koppla till stora utsläpp av växthusgaser och förstörelse av 
planeten, vilket kan ta sig uttryck i köttkonsumtion, privatbilism, fossila yrkesval, likgiltighet 
och kontroll över naturen. 
 
Under denna workshop tränar vi på att ingripa och förändra destruktiva 
maskulinitetsnormer i olika vardagssituationer. Det kan vara situationer där vi möts av 
klimatförnekande, vetenskaps-splaining, fakta-fetischism eller klimathärskartekniker. 
 
Vi får även ett kortare föredrag av Paul M Pulé, doktor och gästforskare på Chalmers, som 
kommer att prata om sin forskning på området män, maskulinitet och miljö utifrån den 
nyligen publicerade boken Ecological Masculinities.  
 
Kom och träna på att ingripa eko-feministiskt! Inga förkunskaper krävs! 
Föredrag på engelska. Träning på svenska. 
Arrangör: Vardagsklimatet 
 
 
Feministiskt självförsvar 
Separatistiskt för alla som identifierar sig som kvinnor. 
Rum 302 15.00-16.50  
Feministiskt självförsvar skiljer sig från andra självförsvar för att det är tjejseparatistiskt och 
har sin grund i en feministisk ideologi. Det feministiska självförsvaret är uppdelat i flera 
delar; bland annat en diskussionsdel, en fysdel och en juridisk del. Vi lägger stort fokus på 
att diskutera könsmaktsordningen och att leva som tjej i dagens samhälle samt att stärka 
tjejer som individer och som grupp, innan vi provar på slagtekniker som man kan använda i 
en utsatt situation. 
 
Här kan vi diskutera våra egna erfarenheter, stärka varandra och hitta gemensamma 
strategier utan att någon kille stör. 
 



 

 

Passet är gratis och man behöver varken ha någon erfarenhet eller ha något särskilt med sig. 
Ingen föranmälan krävs och kvinnor i alla åldrar är välkomna, så kom och ta med en kompis, 
en mamma, en mormor, en syster - alla är välkomna! 
 
Passet leds av utbildade och diplomerade instruktörer. 
Arrangör: Feministiskt självförsvar i Skåne 
 
 
E-sport som feministiskt verktyg för förändring 
Rum 202 10.00-10.50 
E-sporten omnämns som mansdominerad, men vad skiljer den från resten av ungdomars 
idrottande, hobby och andra intressen? Vilka ungdomar möter vi i vår värld? Vilka attityder 
ser vi bland unga e-sportare? Hur använder vi e-sporten som feministiskt verktyg för större 
öppenhet? 
Arrangör: Malmö e-sport och Digital Social Fritid 
 
 
Poland: The Women's Strike Continues. Documentary film (49 mins.) 
Rum 202 12.00-12.50  
Polish/English/Swedish 
Nordic Labour Film Festival, NLFF, www.nlff.se 
RåFILM www.rafilm.se 

We are representing the grassroot movement which originated in Poland, with the goal of 
fighting for equal access to reproductive rights. We would like to present and discuss on 
how polish women's fight for abortion rights impacted the positive change in polish society. 
And how important it is to keep fighting for women's rights on everyday basis. 
 
 
Kashmir: Konflikt, Kolonialism och Feministisk Solidaritet 
Rum 202 15.00-15.50 
5-7 min video om aktuell situation 
Kashmirs befolkning har länge kämpat för självständighet från ett indiskt styre definierat av 
politiskt förtryck och militärt övervåld, inklusive riggade val, tortyr, försvinnanden och andra 
övergrepp mot mänskliga rättigheter. I början av augusti i år hävde Indiens regering 
Kashmirs speciella status och införde en kommunikationsblockad och utegångsförbud som 
pågick över en månad och fortfarande har ödesdigra humanitära konsekvenser. Detta var 
ytterligare ett steg i Indiens kolonialisering av Kashmir som pågått sedan 1947; den här 
gången rättfärdigades handlingarna från Indiens sida att detta var del av en strategi för att 
förbättra Kashmirs ekonomiska utveckling. Det går inte att fullt förstå det som sker i Kashmir 
utan belysa genus, makt och kolonialism och hur individers könsroller formar deras 
erfarenheter av att leva under ockupation.  

 

http://www.nlff.se/
http://www.rafilm.se/


 

 

Den här panelen har två centrala syften. Det första är att belysa hur genus och 
maktstrukturer driver Indiens ockupation av Kashmir. Hur kan en feministisk analys kan 
användas för att analysera ockupationen och dess motstånd? Hur hjälper det oss att förstå 
ockupationen och dess drivkrafter? Det andra syftet är att skapa en dialog om hur 
internationella och transnationella allianser kan arbeta för att belysa situationen i Kashmir. 
Hur kan feministiska rörelser skapa solidaritet som centrerar kashmiriers erfarenheter och 
perspektiv? 
 
Dr. Emma Brännlund, Senior Lecturer in Politics and International Relations, University of 
the West of England (UWE Bristol) 
Doctoral Studies Title: “Narrating In/Security: Women’s Activism in Kashmir”. 
 
Organised by: Nordic Kashmir Organisation (NKO) 
 
 
LO:s Jämställdhetsbarometer 
Rum 202 16.00-16.50 
Fokus i årets jämställdhetsbarometer är ekonomisk jämställdhet. Vi tar därför ett avstamp i 
löne-, anställnings- och arbetsvillkoren och möjligheten att kombinera lönearbete med 
omsorgsansvar. 

Årets barometer visar: 
● Den genomsnittliga faktiska månadslönen, där vi tar hänsyn till arbetstid, är 21 000 

kronor för kvinnor i arbetaryrken och 26 800 kronor för män i arbetaryrken. För 
kvinnor i tjänstemannayrken är den 33 000 kronor och för män i tjänstemannayrken, 
42 100 kronor. 
 

● Hälften av kvinnorna i arbetaryrken arbetar deltid. Det beror framför allt på att de 
inte får en heltidsanställning och i andra hand på att arbetet är för krävande för att 
orka jobba heltid. En fjärdedel av tjänstemannakvinnorna är deltidsarbetande och 
för dem är den vanligaste orsaken vård av barn. Bland män är deltidsarbete ovanligt. 
Det förekommer bland 15 procent av männen i arbetaryrken och 10 procent av 
männen i tjänstemannayrken. 
 

● Endast fyra av tio arbetarkvinnor och sex av tio arbetarmän har arbetstid som enbart 
är förlagd till kontorstid. Många jobbar alltså på kvällar, helger och nätter. En 
majoritet av arbetarna kan inte heller påverka sin arbetstid. I tjänstemannayrken 
jobbar åtta av tio enbart dagtid på vardagar och en majoritet kan påverka sin 
arbetstid. Arbetstider utanför kontorstid gör det svårare att kombinera arbete med 
ansvar för barn eftersom skollagen bara kräver att det ska finnas barnomsorg på 
dagtid på vardagar.  
 

● En tredjedel av kvinnorna, i både arbetar- och tjänstemannayrken, har jobb som 
riskerar att leda till ohälsa. 



 

 

 
Jämställdhetsbarometern 2019 tar också avstamp i det nya politiska landskapet. 
Vi diskuterar vilka fackligfeministiska strategier som behövs när hoten mot jämställdheten 
kommer både från ett marknadsliberalt och ett konservativt block. Valresultatet 2018 
resulterade i en högermajoritet i riksdagen. Den rödgröna regeringen har tillträtt med stöd 
från två marknadsliberala partier, Centerpartiet och Liberalerna. 
Den politik som de fyra partierna enats om i januariöverenskommelsen kommer att 
innebära flera marknadsliberala reformer som riskerar att försämra jämställdheten, i 
synnerhet bland arbetare. 
Arrangör: LO Malmö 
 
 

Hela festivaldagen 
 
Upptäck E-sport 
Rum 201 10.00-16.30 
Här kan du med hjälp av Malmö e-sports kunniga medlemmar spela några av de många spel 
som är populära inom e-sporten idag. Särskilt fokus ligger på spel som på ett eller annat vis 
främjar queerhet och mångfald. 
Arrangör: Malmö e-sport och Digital Social Fritid 
 
 
Marknad 
Rum 203-206 11.00-16.00 
Handla smycken, prints, almanackor, sömnad och mycket mer av våra feministiska 
hantverkare.  
 
 
Café 
Våning två 10.00-16.30 
Köp kaffe, bullar, småkakor och annat gott för att hålla humöret uppe. Avnjut i vårt fikarum, 
rum 209. 
 
 
Barnrum 
Rum 210 
Unga Örnars barnaktivitet 10.00-14.00 
Därefter festivalens egna pysselbord 14.00-16.00 
 
 
 
 



 

 

FESTKVÄLLEN  
If I can’t dance it’s not my revolution 
 
BAAAAAM!! 
Feministisk festivals stora fest is back! 
I vanlig ordning avslutas Feministisk festival med stans bästa fest under slogan ”If I can’t 
dance it’s not my revolution.” Träffa en ny vän eller danspartner för kvällen på 
speeddatingen? Dansa till Suck ma titties och Needy eller förföras av Boyband? Allt på en 
och samma fest! 
Fri entré hela kvällen! 
 
 
Spelschema kvällen: 
22:20-22:50 Speeddating 
23:00-23:20 Boybend (klubben) 
23:30-00:00 NEEDY (klubben) 
00:00-02:00 DJ Sarah Negritude (Stora rummet) 
00:00-02:00 DJ Suck Ma Titties (klubben) 
 
 
Speeddating 
Favorit i repris! Efter förra årets succé så kommer speeddatingen återigen väckas till liv. Vill 
du träffa en ny kompis? En potentiell partner eller eventuellt någon att hångla med under 
kvällen? Kanske tycker du bara att det är kul att prata med massa nya människor i ca en 
minut? Välkommen på speeddating! 
 
 
NEEDY (live) 
NEEDY har både sin själsliga och fysiska bas i Lund och efter ett års musikpaus väljer hon nu 
att bryta tystnaden och blessa Feministisk festival med sina rnb/souliga toner. Hösten 2018 
släppte hon sitt debutalbum ”Med alla mina tårar” 
 
Det är svensk r’n’b/soul med inslag av pop & i riktig needy-anda sjunger hon om girlpower, 
fuckboys, selfdoubt, ångest, enkelt och rakt, som en bitchslap rakt i ansiktet. 
 
Denna fantastiska kväll blir NEEDY uppbackad av sin partner in crime: DJ och producenten 
Mathilde Bojén som nyligen släppt sin första banger till debutsingel! 
 
 
DJ Suck Ma Titties 
DJ Suck Ma Titties aka Matilda (Mattis) Årestad är en boss ass bitch som älskar att pleasa sin 
publik och gör det med stolthet! När du inte ser henne DJ:a 80’s hits, guilty pleasures och 



 

 

RnB bangers var och varannan helg på Klubb I Wanna Dance With Somebody eller Treat Yo 
Self på Moriskan i Malmö, så står hon på scen och rockar loss med riotgrrrlbandet ARRE! 
ARRE! Hon mixar stilar hej vilt, helt utan skam men alltid i takt och med ett enda motto, att 
alla ska kunna sjunga med! 
 
 
Boybend 
Varför drömma om att bli världsartist när en kan skapa sig ett eget alias som superkänd 
pojkbandsidol? Boybend är ett drag(king/boy)-pojkband som uppstod i kärleken till 
pojkband och lek. Deras hits kanske känns igen, men här får vi se och höra dem i ny 
tappning! 
 
 
DJ Sarah Negritude 
Sarah Nakiito som DJ:ar under artistnamnet DJ Negritude är en multidisciplinär konstnär och 
modeskapare. Hon är grundaren av det kvinnoseparatistiska konstnärskollektivet Systeria 
och det kreativa centrumet Betong54 (RIP). Det slutar inte där, hon är även hjärnan bakom 
det uppmärksammade modemärket Kalunji040. 
 
Med en en förkärlek för Hip Hop, RnB, Funk, Soul, House och ett gungande dansgolv 
kommer hon spela låtarna du hade glömt att du älskar och nya som du kommer att svettas 
till. Dansa eller lämna dansgolvet för den som knutit dansskorna för kvällen. 
 
Negritude har besökt klubbar Moriska Paviljongen, Plan B i Malmö, satt stämningen på 
Vänsterpartiets största arrangemang under året; Vänsterdagarna i Malmö 2017. Efter 
hennes Pride festival DJ debut i 2017 blev Negritude direkt bekräftad för ett återbesök för 
den Officiella Pridefesten för Malmö Pride 2018. DJ Negritude börjar även att bli ett bekant 
namn i Berlins underground klubb- och konstmiljö. 




