att vara med på riktigt

7-9 november 2008
i Skövde

kvinnors

makt

dagordning
Dag 1

fredag, den 7 november

Billingens Stugby & Camping

t.o.m 22:00 Registrering av de första
svalorna

Dag 2

lördag, den 8 november

8:00-9:00

Registrering

9:00-9:15

Emina Ćejvan
Välkomstord
Inledning i projektet Att
vara med på riktigt - kvinnors
makt.

9:15-9:45

Ann-Louise Friberg
Jämställdhet och kvinnors
kompetens och villkor
är vägande faktorer i en
regions utveckling.

9:45-10:15

Annicka Engblom
Min väg i politiken.
Min drivkraft i mitt politiska
arbete är min orubbliga
tro på individens rätt att
bestämma över sitt eget liv.

Eriksdalsskolan
11:00-11:30 Svjetlana Đurić
Att stärka de mänskliga rättigheterna och demokratin.
Det har tagit tid att bygga
upp nätverken, men det är
nu de och dialogen behövs.
11:30-12:00 Erika Augustinsson
Att tjäna pengar och rädda
världen – om nya typer av
entreprenörskap.
Vikten av kommunikation.
12:00-13:00 Lunch

10:15-10:30 Frukt och kaffe paus
10:30-11:00 Alma Bašić
Hur kan jag påverka de
processer i samhället som
styr både mitt och andra
människors liv.

13:00-13:30 Maria Påhlsson
Projektet Samarbeta Jämt
och utvecklingen på konferensen.
Kvinnors makt projektet
13:30-14:00 Ulla-Britt Hagström
Att vara aktiv och påverka
för allas lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
Inte minst när det handlar
om jämställdhetspolitik.
14:00-14:15 Frukt och kaffe paus

dagordning
14:15-14:45 Handlingsplangrupparbete

15:30-16:00 Starta med projektet –
aktiviteter lokalt

10

14:45-15:30 Samling av grupper och
redovisning
från 16:00 10 år av Bosnien och
Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige

Dag 3

1998-2008

Billingens Stugby & Camping

söndag, den 9 november

9:00-10:00 Reflektioner efter
gårdagens konferens

Jasna Perić
projektledare

Jubileum

10:00

Avslutning

På konferensen kommer de 74 nyckelpersonerna från våra
föreningar möta experter, främst från politiken, som delar
med sig av sina erfarenheter.
Med sig hem kommer nyckelpersonerna ha nya
kunskaper, ett fördjupat nätverk och en handlingsplan. I
handlingsplanen ska de formulera vilken kompetens som
just de behöver i sin förening för att stärka medlemmarnas möjligheter att verka politiskt, på arbetsmarknaden, i
styrelser och i de styrande strukturerna.
Väl hemma ska det viktiga arbetet börja med att sprida
de nya kunskaperna till sina medlemmar, starta studiecirklar, börja nätverka och påverka de lokala politikerna och
makthavarna.

Billingens Stugby & Camping
Alphyddevägen
541 33 Skövde
Tel: 0500-47 16 33
www.billingensstugby.se

Eriksdalsskolan
Östergatan 28
541 36 Skövde
Tel: 0500-49 59 72
www.edu.skovde.se/eriksdalenheten

ann-louise friberg

9:15-9:45

Ta vara på Dagen!
Verksamhetschef på studieförbundet NBV Väst. Arbetar med
folkbildning av olika slag. Verksam i 34 kommuner. Ordförande
i Föreningen Fruktdrycker i Sverige. Ordförande i Västra Götalands
Bildningsförbund. Aktiv i Kvinna Skaraborg och Zonta i Västsverige.
Aktiv även i 1,6 miljonerklubben bl.a. med Hjärtgåing i Lidköping.

annicka engblom

9:45-10:15

Min drivkraft i mitt politiska arbete är min orubbliga tro
på individens rätt att bestämma över sitt eget liv.
Moderat politiker, ordinarie ledamot i Riksdagen. Maskiningenjör, lärarvikarie, språkstudier i engelska, tyska, franska
och ryska, Marinens officershögskola, Försvarets radioanstalt,
alumnikoordinator på Blekinge Tekniska Högskola.

alma bašić

10:30-11:00

Nyckelord i mitt liv är jämlikhet!
Socialdemokrat politiker, ordinarie ledamot i Landstingsfullmäktige i Östergötland. Koordinator och sakkunnig i
antidiskrimineringsfrågor på Länsstyrelsen Östergötland. Sitter
i många sammanhang som styrelsemedlem och sakkunnig i
frågor rörande mänskliga rättigheter.

svjetlana đurić

11:00-11:30

Varje situation ser man som en möjlighet, inte som ett
hinder.
Statsvetare och journalist. Samordnare för enheten samt handläggare för Mellanöstern och Nordafrika på Palmecentret. 16
år arbetat som radio- och TV-journalist i Belgrad. Var även TV-journalist på den sarajevobaserade YUTEL. Aktiv i KvinnorKan.

11:30-12:00

erika augustinsson
Whereever I have my laptop is my home

Journalist, kolumnist och allmänt debatterande. Jobbar med
kommunikation, på lokal, nationell och global nivå på Greenpeace
och Global Utmaning, varit redaktör för Magasinet Guru på Bonnier
samt frilansar med fokus på allt som är gränsöverskridande och
utmanar våra traditionella normer, attityder och gränser.

13:00-13:30

13:30-14:00

maria pålsson

ulla-britt hagström

Minska det demokratiska underskottet. 50% + 50% =
100%. Demokrati och utveckling skapas bäst när
helheten finns, alltså ett jämställt samhälle.
Lärare och kommunpolitiker i Skövde för Folkpartiet.
Var under 6 år ordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
och satt även i Riksdagen för Kristdemokraterna 1998-2002.

senada bešić
Konferensens moderator
Socialdemokrat politiker, ledamot i Kommunfullmäktige,
ledamot i Kulturnämnden, ersättare i Kommunstyrelsen i Värnamo kommun. Chefredaktör för tidskriften Žena-Kvinna.

bosnien och hercegovinas
kvinnoriksförbund i sverige
(bhkrf)

B

osnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige (bhkrf) är en av de
mest kända och väletablerade bosniska
kvinnoorganisationerna över huvud taget.
De viktigaste frågorna som vi sysslar
med är: integration i det svenska samhälle, mångfald, jämställdhet, allmänna
kvinnofrågor, frågor angående barn,
kulturella verksamheter, samarbete med
andra organisationer i Sverige.
bhkrf är en ideell, opolitisk organisation som förenar kvinnoföreningar och
sektioner från enstaka regioner eller
liknande organisationsformer. Varje förening eller sektion är i princip självständig
i sitt arbete så att den tillfredställer önskningar och behov hos sina medlemmar
och att det är i överensstämmelse med
bhkrf:s gemensamt fastställda principer
och enligt de här stadgarnas regler.
Enligt Kvinnoriksförbundets stadgar
är alla personer (män, kvinnor och barn),
oavsett bakgrund, religion och kön som
vill delta och ge eget bidrag till vårt ar-

bete, välkomna att bli våra medlemmar.
Arbetet inom regionerna samordnas
av huvudkommittén för kvinnor, vilken
består av 11 medlemmar: ordförande, vice
ordförande, sekretariatets (expeditions)
representant, sex samordnare från fem
regioner och bosniska distriktet Skaraborg, samt ordförande för demokrati,
integration och mångfald, för kultur och
för humanitärhjälp.
Vi har ett gott samarbete med Ungdomsstyrelsen, Nykterhetsrörelsens Studieförbund NBV, andra kvinno- organisationer och förbund samt samarbete med
kommuner och en del organisationer via
våra lokala föreningar.
Kvinnoriksförbundets sekretariat
(expedition) har sitt kontor i Soberhuset,
Lögegatan 2 i Skövde. Här dokumenteras
och arkiveras alla viktiga dokument. Kvinnoriksförbund har egen stämpel, logo,
medlemskort och beslutsunderlag för ett
framgångsrikt arbete.

internet och intranät
För en bra och riktig information till våra
medlemmar så startade vi, 1998, sin
hemsida:
www.bihsavezzena.com
Där finns information om Kvinnoriksförbundet, styrelsen, kontaktpersoner,
aktiviteter och nyheter med många
nyttiga länkar.
I år 2006 har vi påbörjat utvecklingen
av sitt eget intranät som har visat sig som

en utmärkt informationskanal mellan
personer inom Kvinnoriksförbundet.
Kontaktpersoner från alla våra sammanslutningarna har tillgång till intranätet.

žena-kvinna
Den första bosniska kvinnotidskriften
utanför Bosnien och Hercegovina. Det

första numret: april 1999.
Vi har tryckt 39 nummer tills nu och
där finns kolumn: aktualiteter om kvinnan och familjen i världen, Kvinnoriksförbundets aktiviteter, skönhet och hälsa,
kultur osv. Žena-Kvinna utges 4 gånger
per år i 1 000 ex. på bosniska och delvis
på svenska.

Amazonernas strid (Museo Pio-Clementino, Octagon, Apollon Hall; foto: Marie-Lan Nguyen/Wikimedia Commons, 2006)

Vår samarbetspartner

Konferensen finansieras genom projektet
”Att vara med på riktigt – Kvinnors makt” med stöd av
Ungdomsstyrelsen – Kvinnors organisering

Konferensen arrangeras av

Bosnien och Hercegovinas
Kvinnoriksförbund i Sverige
Besöksadress: Lögegatan 2, 541 30 Skövde
Postadress: Box 353, 541 28 Skövde
Tfn: 0500-48 14 86
Fax: 0500-41 42 01
info@bihsavezzena.com
www.bihsavezzena.com
kvinnorsmakt.bihsavezzena.com

