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Norges Sosiale Forum er en allianse av 70 
norske organisasjoner som hver dag jobber for 
en mer rettferdig, demokratisk og bærekraftig 
verden. Hvert annet år lager vi
Globaliseringskonferansen.

De siste tiårene har maktbalansen i verden endret seg kraftig, men gradvis, ofte uten at oss vanlige folk egentlig 
har lagt merke til det. Ikke bare fra en stormakt til en annen. Med slagord som valgfrihet, innovasjon og liberalisering 
har sterke politiske krefter med stort hell også flyttet makta vekk fra folk, og vekk fra de demokratiske strukturene 
som en gang ble laget for å sikre folkelig og politisk styring over våre felles verdier og ressurser.

Bildet har etterhvert blitt tydeligere: Valgfriheten og liberaliseringen vi har sett gir stadig vekk de med økonomisk makt 
forrang. Vi sitter kanskje igjen med flere valgmuligheter, men uten makt til å påvirke og bestemme hvilke muligheter 
vi skal ha, og hvordan de skal fordeles og styres. Dermed minker også makta til å definere hvilken vei vårt samfunn 
skal ta, hvordan vi skal leve våre liv, og hva frihet og fremgang egentlig er.

Vi er prisgitt spilleregler satt av hensynet til fri flyt av varer og tjenester, hvor matsikkerhet, miljø, og kontroll over 
egne ressurser må vike uklare for dogmer som vekst og effektivitet.

Makt handler også om sosiale og kulturelle strukturer. Noen kan definere, og innskrenke andres plass i samfunnet,  
noen ganger til og med uten å vite det selv. Andre opplever at deres handlingsrom blir innskrenket som følge av 
kjønn, nasjonalitet, yrke eller legning. Makt over egen fremtid, over egen kropp eller hvordan man kan opptre i sosiale 
sammenhenger kan for mange fortsatt ikke tas for gitt, tross all den friheten vi har klart å kjempe fram.
 
Globaliseringskonferansen 2018 har derfor makt som hovedtema:
Vi vil utfordre dagens maktstrukturer, belyse hvem som egentlig sitter med makta, og komme med løsninger på 
hvordan vi kan flytte makta over til folk.

Våre slagord er: Vår verden er ikke til salgs! En annen verden er mulig!

Globaliseringskonferansen er årets største begivenhet for alle samfunnsengasjerte mennesker. Når kloke og engasjerte 
hoder møtes oppstår også nye ideer, nytt engasjement og nye bevegelser klare for å ta makta i egne hender og skape 
en verden der hensynet til mennesker og miljø legger premissene for vår verden og våre liv.

GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2018: MAKT

Årets program skal utforske og utfordre makta og flytte 
den nærmere folk. Det følger derfor en progresjon hvor 
det på fredag er fokus på problemer og utfordringer, 
lørdag på alternativer og løsninger, mens søndag er viet 
fremtiden og strategier for endring. Å endre urettferdige 
maktstrukturer er vanskelig, men det er ikke umulig! 

Programmet består av over 60 foredrag, verksteder, 
debatter, kurs, konserter, teater og utstillinger. Her er det 
nok å ta av for å vekke engasjementet og få både faglig, 
kulturelt og sosialt påfyll!

s. 4: Plenumsmøtene
s. 5-12:  Møtebeskrivelser
s. 13-14:  Kulturprogram
s. 15-18:  Timeplan
s. 18:  praktisk informasjon 

OM PROGRAMMET INNHOLD

Velkommen og god fornøyelse!

Are Einari Björklund Skau

Styreleder i Norges Sosiale Forum
Leder av Globaliseringskonferansen

NYE LOKALER

Globaliseringskonferansen 2018 er flyttet til nye lokaler. Vi håper de faller i smak og inviterer til en mer engasjerende og 
sosial konferanseopplevelse, med fine møteplasser både på DOGA, i Krypten, i parken og i teltet!

Kulturkirken Jakob rommer plenumsmøtene, konsertene og noen av de større arrangementene på programmet. I 
Krypten, kjelleren i kirken, er det et møterom, samt bar, kafé og utstillinger. 

På DOGA finner du de øvrige møterommene: Hallen 1, 2 og 3, Mezzaninen og Formlab. Der er også en foaje med stander, 
utstillinger og plass til å mingle, og en restaurant. I parken mellom Jakobkirken og DOGA finner du flere matboder, 
utstillinger og et arrangementstelt med variert program, og rom til å slappe av mellom slagene.

NORGES SOSIALE FORUM
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PLENUMSMØTENE

ÅPNINGSMØTE: FRIHETEN I FARE? 
FRA MARKEDETS USYNLIGE HÅND TIL  
STATENS JERNNEVE 
Tid: fredag 18:00  
I USA viser president Trump åpen forakt for 
demokratiske institusjoner. I EU vil flere herskere 
bygge «en illiberal stat». Dette skjer i kjølvannet 
av kapitalismens globale finanskrise. Fins det en 
sammenheng mellom den økonomiske liberalismens 
fallitt og den autoritære vendingen som foregår på 
høyresiden nå? Og truer de autoritære ledernes 
økende makt den demokratiske friheten til folk 
flest?
Med: Knut Nærum,  Are Skau, Magnus Marsdal, 
Raymond Johansen, Julie Lødrup, Maria ‘Tetet’ 
Lauron, Costas Lapavitsas. Møteleder: Siri Helle 

KVINNEKAMP OG FEMINISME VERDEN OVER 
Tid: lørdag kl. 18:00   
Maktforholdene i samfunnet, og især patriarkalske 
strukturer, begrenser kvinners mulighet til fri sel-
vutfoldelse og likeverdig deltakelse i samfunnet. 
Hva har kvinnebevegelsen verden rundt oppnådd i 
kampen for likestilling og full deltakelse for kvinner 
i samfunnet? 
Med:  Beverley Skeggs, Luwisa Maccosa, Linda 
Kavanagh, Dana Manouchehri og flere. 
Møteleder: Kari Helene Partapuoli

AVSLUTNINGSMØTE: 
TA HAVET TILBAKE OG JORDA I BRUK!
Tid: søndag kl. 14:30–16:30 
Bønder og fiskere i Norge har et viktig samfunns-
oppdrag, og det angår oss alle! Men begge nærin-
gene er truet av kapitalsterke krefter. Vi må sikre en 
fiskeri- og jordbrukspolitikk der samfunnsoppdraget 
står i sentrum,  der norsk landbruks- og kystkultur 
holdes i hevd. Vi må ta havet tilbake og jorda i bruk! 
Det betyr en politikk der havets og jordas ressurser 
brukes for å sikre nok og trygg mat til befolkninga, 
matsikkerhet og sjølforsyning står i sentrum. Verdi-
ene skal tilfalle lokalsamfunn og Norges befolkning, 
og bevares for framtidige generasjoner. Vi skal ikke 
utnytte hav- og jordressurser på andre land og folks 
bekostning. Vi setter internasjonale og norske 
forhold i sammenheng og kickstarter en ny 
kampanje for å ta havet tilbake og jorda i bruk!
Med: Vandana Shiva, Merete Furuberg, Arne 
Pedersen, Gaute Eiterjord. Møteleder: Siri Helle

KAMPEN OM VANNET:
MAKTMIDDEL, VARE ELLER RETTIGHET?
Tid: lørdag 12:00–13:30  
Vann er en stadig mer begrenset ressurs, og 
tilgangen til vann er rot til både makt og konflikt:  
1) Vann som et maktmiddel: Når tilgangen på 
vann er knapp blir de som kontrollerer vannet 
mektige. Hvordan brukes kontroll over vannet som 
maktmiddel i Isralel/Palestina-konflikten? 2) Vann 
som en vare: I flere tiår har privatisering av våre 
vannressurser blitt lansert som den eneste løsningen 
på verdens vannkrise. Når resultatene uteblir, og 
vannet tilfaller de få, krever stadig flere tilbake 
vannet tilbake. 3) Vann for hvem? Store deler av 
verdens ferskvann brukes i produksjon og industri. 
Er det rettferdig overfor lokalbefolkning å risikere at 
ferskvann forurenses?
Med: Terje Tvedt, Francia Márquez, Mark Kaplan, 
Tora Systad Tyssen, Martine Floeng og Lars John 
Hem. Musikk: Nanthitha Valluvan og Hari Pirajan.
Møteleder: Emma Tollersrud

Globaliseringskonferansen har fire plenumsmøter 
uten parallelle programposter. Alle plenumsmøtene 
holdes i Kulturkirken Jakob. 

FREDAG 12. OKTOBER    

FIRE NYANSER AV IMPERIALISME
Tid: 10:00–11:30              Sted: Jakobkirken
Imperialismen er snart et fremmedord, på tross av 
at kampen mot imperialismen historisk sett har 
vært samlende for venstresiden og grunnleggende 
i kampen for internasjonal solidaritet. Hvilket 
fiendebilde har vi i dag? Hva vil det si å kjempe 
mot imperialismen i dag? Vi inviterer til debatt 
om imperialisme fra fire forskjellige perspektiver: 
imperialisme og miljø, imperialisme og selvråderett, 
Norsk imperialisme?
Med: Francia Márquez, Marie Sneve Martiniussen
Arrangør: Latin-Amerikagruppene i Norge, Rødt,  
RadiOrakel, Fett

KAPITALEN PÅ KJØPESENTERET
Tid: 10:00–11:30                  Sted: Hallen 3
Bak dørene på kjøpesenteret finner vi en hel verden 
av varer. Vi skal ta med deg bak varene i hyllene og 
til livene arbeidere som lager dem, selger dem og til 
dem som tjener penger på dem. Hvordan fungerer 
markedet, hvor skapes verdier og hvem sitter igjen 
med hva når kjøpesenteret stenger. 
Med: John Thomas Suhr , Jokke Fjeldstad 
Arrangør: Gnist, Oslo/Akershus Handel og Kontor

ROMMET FOR SIVILSAMFUNNET LUKKER SEG 
Tid: 12:00–14:00               Sted: Jakobkirken
Handlingsrommet for menneskerettighetsforkjempere 
rundt i verden lukker seg. Hvilke erfaringer har aktivister 
fra ulike deler av verden? Hvordan fortsetter man å 
jobbe til tross for undertrykkelsen?
Med: Tetet Nera-Lauron, Carlos Fernandez, Pablo 
Neri, Lindah Chido
Arrangør: Peace Brigades International, Karibu, LAG, 
SAIH

PENGEMAKT OG LOBBYMAKT
Tid: 10:00–11:30                  Sted: Formlab
Hvordan omformes penger til makt i politikken? 
Hvordan påvirker lobbyismen demokratiske 
beslutninger? Sigurd Allern forteller om sitt 
pågående forskningsprosjekt på lobbyisme i Norge 
og Sverige, mens Linn Herning snakker på hvordan 
velferdsprofitørene omformer penger til makt og 
makt til penger
Med: Linn Herning og Sigurd Allern
Arrangør: For velferdsstaten

MØT KURDISTANS OG NEPALS SOSIALE FORUM
Tid: 10:00–11:30               Sted: Mezzaninen
Den sosiale forum bevegelsen finner stadig nye 
veier. De to siste årene er Kurdistans og Nepals 
Sosiale Forum kommet som de nyeste tilskuddene 
på den globale sosiale forum prosessen. Kom og 
møt representanter for disse sosiale forumene, lær 
om hva de gjør og delta i samtale om framtiden til 
Verdens Sosiale Forum.
Med: Representanter fra Nepals Sosiale Forum  
og Kurdistans Sosiale Forum

THE REVIEW OF CUBAN ECONOMY
Tid: 10:00–11:30                  Sted: Hallen 1
Will there be any reforms in the economy? Will the 
economy continue to be rooted in socialism? With 
Ricardo Torres Pérez, Ph. D in Economic Sciences 
from the University of Havana. He is currently 
associate professor with the Centro de Estudios de 
la Economía Cubana (CEEC) at the University of 
Havana.
Med: Ricardo Torres Pérez
Arrangør: Cubaforeningen i Norge, LAG

Francia Márquez
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RETTFERDIGHET OG SOLIDARITET
Tid: 14:00–15:30                  Sted: Formlab
Hvordan kan vi sikre at det norske jordbruket er 
så bra som mulig for både folk og miljø, i Norge 
og i det globale sør? Vi diskuterer veien mot et 
bærekraftig norsk jordbruk!
Med: Kari Gåsvatn, Gaute Eiterjord, Geir Pollestad, 
Marie Sneve Martinussen, Silje Lundberg, Torgeir 
Knag Fylkesnes
Arrangør: Latin-Amerikagruppene i Norge, Natur og 
Ungdom, Alliansen ny landbrukspolitikk

FREDAG 12. OKTOBER    FREDAG 12. OKTOBER    

EU OG PLYNDRINGEN AV OKKUPERTE VEST-SAHARA
Tid: 12:00–13:30                  Sted: Hallen 1
EU-domstolen har konkludert at EU og Marokko ikke 
kan inngå handelsavtaler for ressursene i okkuperte 
Vest-Sahara. Men EU velger å ignorere domstolen, 
og presser igjennom nye ulovlige handelsavtaler. I 
spørsmålet om Vest-Sahara settes EUs rettsprinsipper 
til side til fordel for å blidgjøre Marokko. 
Med: Erik Hagen
Arrangør: Støttekomiteen for Vest-Sahara

HANDELSPOLITIKK PÅ 1-2-3
Tid: 14:00–14:45                  Sted: Hallen 1
Internasjonal handelspolitikk er mye mer enn toll 
og avgifter på varer som krysser grenser. Det er 
regler for hva stater kan og ikke kan gjøre på viktige 
områder som klima, næringspolitikk og sysselsetting. 
Kom på kræsjkurs i internasjonal handelspolitikk!
Med: Helene Bank
Arrangør: Handelskampanjen, Attac

CAMBRIDGE ANALYTICA: STATEN, STORKAPITALEN 
OG OVERVÅKNING  
Tid: 14:00–15:30                  Sted: Hallen 3
Hvorfor overvåker de deg og hvorfor får de lov?
I mars i år var skandalen rundt Cambridge 
Analytica et faktum. Selskapet hadde brukt 
persondata fra facebook for å gjøre psykologiske 
profiler på sårbare mennesker og manipulere 
deres stemmegivning. Avsløringene kastet nytt lys 
på hvordan Facebook og andre internettgiganter 
høster inn enorme mengder personlige data om 
oss alle og hvordan disse brukes og kan bli brukt 
mot oss. Men hvorfor får disse kontinuerlige 
personvernovergrepene foregå? Hva er statens  
rolle og statens interesse i dette?
Med: Beverley Skeggs, Eirik Vold og Joakim 
Møllersen
Arrangør: Radikal portal

SEXINDUSTRIENS OVERLEVENDE
Tid: 12:00–13:30                  Sted: Formlab
Kvinnefronten har invitert internasjonale survivors 
(overlevende etter prostitusjon) for å diskutere 
menneskehandel og prostitusjon.
Med: Rachel Moran, Huschke Mau, Merly Åsbogård 
og Katharina Sass.
Arrangør: Kvinnefronten

HVORDAN BLI KVITT 2 MILLIONER PALESTINERE? 
GAZA - EN ISRAELSK SUKSESSHISTORIE
Tid: 12:00–13:30               Sted: Mezzaninen
Gjennom film og foredrag belyses at Gaza er et 
vellykket eksempel på statlig terrorisme. 2 millioner 
palestinere er effektivt isolert. De holdes i live 
med bistandsmidler som skaper omsetning i Israel. 
Avanserte våpen blir lettere å selge med stemplet 

“Testet i krig”. Og verden ser på ....
Med: Dror Feiler og aktivister fra Kårstein/Al Awda
Arrangør: Ship to Gaza Norway, Freedom Flotilla 
Coalition

INVESTERINGER PÅ 1-2-3
Tid: 14:45–15:30                  Sted: Hallen 1
Investeringsavtaler blir stadig oftere brukt av 
utenlandske selskap til å saksøke land for vanlige 
reguleringer – ofte miljøreguleringer – med krav om 
kompensasjon for tapt profitt. På dette kræsjkurset 
ser vi på grunnleggende prinsipper ved avtalene, litt 
historie og maktanalyse, og konsekvenser. 
Med: Syver Zachariassen
Arrangør: Handelskampanjen, Attac og Spire

NORSK KLIMAPOLITIKK HJEMME OG UTE
Tid: 16:00–17:30               Sted: Mezzaninen
Et samarbeid med utgangspunkt i Utviklingsstudier 
og Journalistutdanningen ved OsloMet, og gjerne 
med flere involverte. Ideen er at det skal handle 
om norsk utøvelse av diskursiv og økonomisk makt 
angående klimatiltak de siste 30 årene i Norge og 
internasjonalt, og konsekvenser av dette – i Norge 
relatert til oljeutvinningen, og i det globale Sør 
ved at fattige mennesker blir pålagt store byrder 
som konsekvens av den norske «eksporten» av 
klimatiltak. Og: Diskusjon av alternativer.
Med: Andreas Ytterstad og Hanne Svarstad
Arrangør: OsloMet - Storbyuniversitetet, 
Utviklingsstudier og journalistutdanningen, Spire og 
Natur og Ungdom

KAMPEN OM FISKEN
Tid: 16:00–17:30               Sted: Hallen 1
Kampen om havressursene foregår i Verdens 
handelsorganisasjon (WTO). Ved å forby noen 
former for subsidier til fiske, skal de minske blant 
annet overfiske og ulovlig fiske. Hvilke konsekvenser 
har dette for utvikling av egen fiskeripolitikk, lokal 
utvikling, og små- og kystfiskere versus trålere. 
Arrangør: Handelskampanjen

ETTER NESTE FINANSKRISE
Tid: 16:00–17:30                  Sted: Hallen 3
Ti år etter finanskrisa traff med et brak snakker 
stadig flere om at vi er hodestups på vei inn i den 
neste. Boligprisene, banklånene og pilene på børsen 
peker mot himmelen. Det betyr gode dager for noen, 
men er det en bærekraftig økonomisk utvikling? 
Og hvordan står vi rustet for å møte en ny krise, 
økonomisk, politisk og sosialt?
Med: Martin Sandbu, Erik Reinert, Ingrid Hjertaker, 
Marie Sneve Martinussen og Ebba Boye
Arrangør: Attac Norge, Rethinking economics

INDUSTRIALISATION AND DEVELOPMENT
Tid: 12:00–13:30                  Sted: Hallen 3
The process of industrialisation has historically been 
recognised as the engine of economic development. 
Is this still the case? This panel will discuss the 
relationship between industrialisation and economic 
development from both a comparative and historical 
perspective. 
Med: Jostein Hauge, Roman Eliassen, Ebba Boye
Arrangør: Rethinking Economics Norge

RADIOKINO: I ELSA LAULAS FOTSPOR GJENNOM 
SÁPMI - 100 ÅR MED SAMISK RETTIGHETSKAMP
Tid: 14:00                Sted: Mezzaninen
«I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi» er 
en radiodokumentar, i fire deler, om samisk 
rettighetskamp. I prosjektet har tjuetre samiske 
kvinner, som på ulike måter forvalter den samiske 
arven innenfor Sápmi i dag, delt sine fortellinger. På 
Globaliseringskonferansen kan du samlytte til to av 
episodene. De varer ca. 25 minuntt og vil ha en kort 
innledning og rom for spørsmål i etterkant. 

DEN NYE, EUROPEISKE NASJONALISMEN
Tid: 16:00–17:30                  Sted: Krypten
Xenofobiske og autoritære trekk i høyrepopulistiske 
og høyreradikale bevegelser i Europa.
Med: Shoaib Sultan, Sindre Bangstad, Linn 
Stalsberg, Anders Ravik Jupskås og Elisabeth Bakke
Arrangør: Antirasistisk Senter

SAMBAATTAC VERKSTED
Tid: 16:00                   Sted: Teltet
Har du lyst til å lære demotromming med Samba-
attac? Vi spiller sambainspirerte rytmer, men det er 
ingen krav til ferdigheter utover allmenn entusiasme.  
Workshopen har ikke påmelding, førstemann til 
mølla. Kom og bli med oss!”

Beverley Skeggs
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LØRDAG 13. OKTOBER    LØRDAG 13. OKTOBER    

POST- ELECTIONS CRISIS IN SUB SAHARAN AFRICA. 
LESSONS FROM THE GAMBIA
Tid: 10:00–11:30 Sted: Hallen 1
Since the reintroduction of multiparty politics across 
sub-Saharan Africa in the early 1990s, electoral 
competition has become the norm. However, there 
has been  widespread post-election violence in many 
countries including Kenya, Zimbabwe and Nigeria. 
Med: Honorable Halifa Sallah, Dr. Tone Sommerfelt,  
and Mr. Malcolm Momodou Jallow
Arrangør: Africa Center for Information & 
Development (ACID), Fellesrådet for Afrika & Oslo-
Norway Gambian Affairs

LIKELØNN NÅ. HVORDAN?
Tid: 10:00–11:30 Sted: Jakobkirken
Selv om sysselsettingen blant kvinner er tilnærmet 
lik menn i Norge i dag tjener kvinner fortsatt 
mindre. Hvordan sikrer vi reell likelønn?
Med: Christina Beck Jørgensen, Kirsti Bergstø
Arrangør: Sosialistisk Ungdom

INTERNASJONAL KAPITALFLUKT
Tid: 14:00–15:30  Sted: Hallen 2
Møtet skal handle om internasjonal kapitalflukt, 
herunder å diskutere muligheten for et globalt skat-
teorgan under FN. I dag foregår nemlig prosessene i 
OECD og EU – organer der de fattigste landene ikke 
er med. Temaet handler i så måte mye om makt.
Med: Steinar Juel, Sigrid Klæboe Jacobsen, Torstein 
Tvedt Solberg, Marie Sneve Martiniussen, Sivert 
Bjørnstad, Kari Elisabeth Kaski
Arrangør: AUF, Changemaker, RU, Attac, SU

HVORDAN SKAL VI FÅ NÆRINGSLIVET TIL Å FØLGE 
MENNESKERETTIGHETENE?
Tid: 10:00–11:30  Sted: Mezzaninen
Palestinakomiteen og Attac skal se nærmere på 
hvordan selskaper blir en del av krig og konflikt. 
Hvordan kan rettferdigheten vinne der hvor næring-
slivet bryter menneskerettighetene med statenes 
velsignelse? Her skal vi se på et nytt FN-traktat som 
skal binde selskaper til menneskerettighetene.
Med: Kathrine Jensen og Martine Kopstad Floeng
Arrangør: Attac Norge, Palestinakomiteen

TVUNGEN MIGRASJON
Tid: 14:00–15:30  Sted: Formlab
Den internasjonale småbrukerbevegelsen La Via 
Campesina er initiativtaker til en erklæring om 
bønders rettigheter som behandles i FAO / FN i 
september. Norsk Bonde- og Småbrukarlag – som 
medlem av LVC - setter matproduksjons- og 
handelspolitikken i lys av tvungen migrasjon. Vi får 
eksempler fra palestinensiske og brasilianske bønder.
Med: Andres Tintinago, Pablo Neri og  
Hans Morten Haugen, Abu Azzam  
Arrangør: Norges Bonde- og Småbrukarlag, LAG, 
Palestinakomiteen

TELT TALK: TEKNOLOGIGIGANTENE OG OSS: 
DEMOKRATI I DEN DIGITALE ØKONOMIEN
Tid: 15:45–17:45 Sted: Teltet
Vi gir fra oss enorme mengder persondata til 
teknologigiganter som Facebook og Google som 
ikke betaler skatt. Teknologisk utvikling utfordrer 
et organisert arbeidsliv. Kunstig intelligens gjør 
masseovervåking mulig. Hva gjør dette med 
demokrati, økonomisk utvikling og arbeidsliv.
Med: Petter Slaatrem Titland, Catharina Nes, 
Morten Goodwin og Audun Skeidsvoll
Arrangør: Attac, Handelskampanjen og 
Folkeaksjonen mot TISA

HÅP FOR FRAMTIDA GJENNOM BARNS UTDANNING, 
OMSORG OG DANNING 
Tid: 14:00–15:30  Sted: Hallen 1
Hannah Arendt sine perspektiver på solidaritet, makt 
og utdanning er aktuelle perspektiver for dagens 
utfordringer som politisk fundamentalisme og ra-
sisme. Arendt mente at det var gjennom utdanning 
vi kunne bidra til å forandre verden, og at vi måtte 
bringe noe nytt inn slik at neste generasjon tar ans-
var for en felles verden.
Med: Geir Aaseru, Elin Eriksen Ødegaard, Helgard 
Mahrdt, Katrine Giæver, Marit Heldal, Eli Bergsvik.
Arrangør: OMEP Norway (verdensorganisasjonen for 
små barns oppvekst og danning)

BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON 
– FRA JORD TIL BORD
Tid: 10:00–11:30  Sted: Formlab
Befolkningen øker, planeten sliter og verden har 
åpenbart store utfordringer i forhold til fordeling. 
Hvilken påvirkningsmakt har politikere, bønder, 
næringsmiddelprodusenter og forbrukere i spørsmål 
som gjelder matproduksjon?
Med: Sigurd Enger, Bondelaget, Per Olaf Lundteigen, 
Senterparitet, Jarle Wilhelmsen, Oskar Puschmann
Arrangør: NNN Oslo og Akershus, Norges Bondelag, 
LO i Oslo

ALTERNATIVER TIL KRIG OG MILITARISERING
Tid: 10:00–11:30  Sted: Hallen 2
Møtet diskuterer alternativene til krig og 
militarisering med vekt på ulike oppfatninger av 
trusler og forsvarsstrategier. Hva er et totalforsvar? 
Hva er sikkerhetspolitikk i et fredsperspektiv? Kan 
trusler møtes med andre metoder enn mot-trusler?
Med: Ingrid Eide, Ingeborg Breines, Steinar Bryn, 
Hanna Garder
Arrangør: IKFF, Internasjonal Kvinneliga for Fred og 
Frihet,  Norges Fredsråd

FILM: THE SILENCE OF OTHERS (ESP)
Tid: 14:00–15:30  Sted: Mezzaninen
Fedre og mødre ble henrettet og kastet i umerkede 
massegraver, barn ble stjålet fra foreldre og ungdom 
ble grovt torturert av sadistiske forhørere. Filmen 
følger ofrenes kamp for et oppgjør med de grove 
menneskerettighetsbruddene som ble begått under 
40 års fascistisk diktatur i Spania. En av rollein-
nehaverne vil være til stede under filmen. Filmen 
introduseres av journalist Sigrun Slapgard. Spansk 
tale med engelske undertitler. 
Arrangør: Handel og Kontor avdeling Oslo – 
Akershus, Rogaland Elektromontørforening og 
Kulturutvalget LO i Oslo.

BOKBAD: DRØMMEFONDET
Tid: 10:00–11:30 Sted: Hallen 3 
Oljefondet er verdens største statlige fond. 8500 
milliarder kroner er investert i 9000 selskaper over 
hele verden. Vi har byttet olje mot aksjer. Boka 
Drømmefondet handler om hvordan Oljefondet ble til, 
dagens forvaltning og forslag til veien videre. Boka 
følger Oljefondets døgn fra morgenen i Singapore, 
via Oslo og London, til kveld i New York, og peker ut 
en retning til hvordan vi kan forvalte oljeinntektene 
i framtiden.
Med: Camilla Bakken Øvald
Arrangør: Norges Sosiale Forum

ØKOLOGISK ØKONOMI: ALTERNATIVET
Tid: 14:00–15:30  Sted: Hallen 3
Dagens økonomiske paradigme styrer våre valg. Ver-
ktøyene vi har valgt å bruke i utviklingen av vårt 
samfunn har ført til klimaendringer, urettferdighet 
og undertrykkende maktforhold. Vi ønsker å invitere 
til en samtale om hvordan vi skal endre denne teor-
etiske maktstrukturen.
Med: Ove Jakobsen
Arrangør: Spire, Rethinking Economics, Svartlamon
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LØRDAG 13. OKTOBER    

HVORDAN SIKRE ØKT TRYGGHET FOR 
TEKSTILARBEIDERNE? 
Tid: 16:00–17:30  Sted: Hallen 1
Klærne våre sys i stor grad i Sørøst-Asia av teks-
tilarbeidere med lav lønn, lange dager og dårlige 
sikkerhetsforhold. Hvordan kan aktører i Nord sikre 
økt trygghet for tekstilarbeiderne? Hva kan vi i Nord 
gjøre for å sikre at de som syr klær til oss får lov til 
å organisere seg?
Med: Anja Bakken Riise, Trygve Augestad, Sigmund 
Hegstad og Handel og Kontor 
Arrangør: Framtiden i våre hender

KLASSE OG MAKT - I VERDEN, NORGE, OSLO OG 
DAGENS AVISER
Tid: 16:00–17:30  Sted: Hallen 3
Hvem er det som egentlig bestemmer i verden? Tar 
de avgjørelsene som påvirker livene til det store fler-
tallet. Er det noen som har mer å si enn andre? Har  
Stein Erik Hagen, Reitan-familien og Petter Stord-
alen mer makt enn deg? Hvem har bestemt det? 
Med: Marie Sneve Martinussen
Arrangør: Gnist - Marxistisk tidsskrift

FILM: NORGESPREMIERE - “THE VILLAGE VS. 
EMPIRE” (SØR-AFRIKA)
Tid: 16:00–17:30  Sted: Mezzaninen
Hver dag, protesterer landsbyboerne i Gangjeong 
på Jeju-øya (Sør-Korea) mot bygningen av en 
stor militærbase som kaster øya inn i et geo-
politisk maktspill mellom USA, Kina og Sør-Korea.  
Norgespremiere på dokumentarfilmen fra den Sør-
Afrikanske regissøren og Emmy-pris vinneren Mark 
Kaplan. 
Med: Mark Kaplan, Nefise Özkal Lorentzen
Arrangør: Stiftelsen Karibu, Integral Film

SPANIA OG ARVEN ETTER FRANCO
Tid: 16:00–17:30 Sted: Jakobkirken
Massearbeidsløshet, velferdskutt og angrep på 
demokratiske rettigheter preger dagens Spania. 
Hvordan påvirker 40 års fasciststyre dagens situasjon 
og hvilken rolle spiller de sosiale bevegelsene og 
fagbevegelsen? Vi inviterer et sammensatt panel 
bestående av blant annet Emilio Silva leder av 
Foreningen for gjenopptrettelse av det historiske 
minnet, representant fra norsk fagbevegelse 
og en innleder fra en av Spanias største faglige 
arbeidstakerorganisasjoner Comisiones Obreras. 
Arrangør: Handel og Kontor avdeling Oslo - 
Akershus, Rogaland Elektromontørforening og 
Kulturutvalget LO i Oslo

HELLAS - TI ÅR UNDER JERNHÆLEN
Tid: 16:00–17:30  Sted: Hallen 2
Det er gått ti år siden finanskrisa kom, og befolk-
ningen i Hellas havnet under det mest hensynsløse
nyliberale skrekkregimet i Europa i fredstid. Regis-
sert av EU og det internasjonale finanssystemet.
I dette samtalemøtet med den lokale fagforening-
slederen Giorgos Archontopoulos fra Thessaloniki ret-
ter vi oppmerksomheten mot hvordan folket i Hellas 
gjør motstand og forsøker å utvikle suverenitet på 
grunnplanet i møte med privatiseringene av det gre-
ske felleseiet og ødeleggingen av arbeids- og
eksistensvilkår.
Med: Kjetil Grønvold, Giorgos Archontopoulos, Ellen 
Engelstad, Joakim Møllersen. Ordstyrer: Ingunn 
Gjerstad 
Arrangør: LO i Oslo, Nei til EU

SØNDAG 14. OKTOBER   

PROFITTFRI VELFERD
Tid: 10:00–11:00  Sted: Hallen 1
Kampen mot velferdsprofitørene og for at fellesord-
ningen skal drives med velferd og befolkningens 
velferd som formål, ikke kommersielle aktører, har 
fått vind i seilene. Møtet tar for seg hva man kan 
gjøre for å ta velferdstjenestene tilbake.
Med: Roar Eilertsen, Helene Bank
Arrangør: For velferdsstaten, De Facto

ALLIANSE FOR KAMP MOT VOLDTEKT
Tid: 10:00–11:00  Sted: Mezzaninen
Kampen mot voldekt er en av de viktigste kvinne-
kampene og vi ser stadige bølger av motstand 
mot mangelen på rettsikkerhet og trygghet for kvin-
ner. Gjennom sosiale medier når overlevende sine 
stemmer stadig ut til hundretusenvis og skaper ras-
eri mot tingenes tilstand. Likevel skjer det lite til 
ingenting i politikken som faktisk gjør noe med 
problemet. Dette kan vi ikke tolerere. Derfor kaller vi 
inn til et alliansemøte for alle som vil være med og skape 
en allianse i kampen mot voldtekt. Hvilke krav skal vi 
stille og hvordan tvinger vi politikerene til handling?
Arrangør: Sosialistisk Ungdom

BØLLEKURS
Tid: 10:00–11:00  Sted: Formlab
Vil du lære mer om feminisme? Om kjønnsroller, 
skjønnhetsidealer og forventninger, og hvordan de 
har en virkning på oss? Vil du lære å snakke høyt i 
forsamlinger, å stoppe trakassering og om hvordan 
du kan få bedre selvtillit? Bli med på bøllekurs med 
Rød Ungdom!
Med: Tiril Vold Hansen, Mira Stokke
Arrangør: Rød Ungdom

LIVSSYN OG ØKONOMISK FORDELING
Tid: 10:00–11:00  Sted: Krypten
Ulike livssyn har ulike perspektiv på forskjellen mel-
lom rik og fattig og hvordan vi skal fordele våre 
felles ressurser. Nå ønsker vi å invitere represent-
anter fra de ulike livssynssamfunnene for å fortelle 
om hvordan de oppfatter økonomisk fordeling, samt 
hvordan de forholder seg til borgerlønn.
Med: Representanter fra forskjellige livssynssamfunn
Arrangør: Borgerlønn BIEN Norge 

VANDANA SHIVA: EARTH DEMOCRACY:
RESISTANCE TO THE RULE OF THE 1 % THROUGH 
ONENESS AND SOLIDARITY IN DIVERSITY
Tid: 10:00–11:00 Sted: Jakobkirken
Vandana Shiva er en levende legende innen 
aktivisme og økofeminisme. Hun er vinner av Right 
Livelihood Award: The ‘Alternative Nobel Prize’ og er 
æresdoktor ved Universitetet i Oslo (UiO). Shiva er 
særlig kjent for sin motstand mot moderne biote-
knologi, blant annet industrikonsernet Monsanto, og 
for sin støtte til småbønder i India og verden over.
Med: Vandana Shiva

FINS DET EN VEI TIL ET FRITT, SAMLA OG 
DEMOKRATISK SYRIA?
Tid: 16:00–17:30  Sted: Formlab
Nord i Syria lever kurdere, arabere og andre sammen 
og styrer seg selv utfra prinsipper om demokratisk 
konføderalisme, likestilling og økologi. PYD (Det 
demokratiske enhetspartiet) innleder om sin strategi 
for å oppnå en politisk løsning på krigen og en 
fredelig og demokratisk samfunnsutvikling. 
Med: Shiyar Ali, PYD
Arrangør: Solidaritet med Kurdistan, Ungkurd
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SØNDAG 14. OKTOBER   

PRESENTASJON AV ORGANISASJONEN FØDT FRI
Tid: 11:30–12:30  Sted: Formlab
Den nye organisasjonen Født fri presenter sitt
prosjekt og aktiviteter høsten 2018.
Med: Shabana Rehman
Arrangør: Født fri, Shabana Rehman

KAIROS OG BDS: KRISTNE PALESTINERES 
MOTSTANDSKAMP
Tid: 11:30–12:30  Sted: Mezzaninen
Hvordan påvirker okkupasjonen livene til kristne pal-
estinske ungdommer? Hva preger motstandskampen, 
og hva kan vi bidra med? Palestine Youth Ecumenical 
Movement (PYEM) har vært sentrale i utarbeidelsen 
av det palestinske Kairos-dokumentet, og brukes i 
dag på BDS-kampanjen som et viktig verktøy i den 
ikkevoldelige motstanden mot den israelske okku-
pasjonsmakten. Fire ungdommer fra PYEM kommer 
på besøk for å fortelle sine historier.
Med: Aktivister fra Palestine Youth Ecumenical 
Movement
Arrangør: Norges Kristelige Studentforbund, 
Palestinakomiteen

ALTERNATIVE ØKONOMISKE MODELLER: 
EKSEMPLER FRA DEN VIRKELIGE VERDEN
Tid: 13:00–14:00  Sted: Hallen 3
Verden trenger nye økonomiske modeller som tar 
hensyn til både miljø og sosiale aspekter. Hvilke 
alternativer finnes til den vestlige, vekstbaserte og 
miljøbelastende utviklingsmodellen? Vi presenterer 
og diskuterer tre eksisterende alternativer fra 
Frankrike, Mexico og Kurdistan.
Med: Yngve Heiret, Johan Petter Andresen
Arrangør: Rethinking Economics Norge, LAG, 
Solidaritet med Kurdistan

AGROØKOLOGI MOT KAPITALDOMINANS
Tid: 11:30–12:30  Sted: Hallen 1
Matindustriens makt skaper avmakt i befolkningen, 
både i Nord og Sør. Vi setter dette i forhold til
agroøkologisk makt, som skaper folkemakt.
Med: Ole Jacob Christensen, Vandana Shiva
Arrangør: Norges Bonde- og Småbrukarlag, 
Moreandbetter

NORGE TRENGER ET FREDSDEPARTEMENT
Tid: 11:30–12:30  Sted: Hallen 2
Fredsarbeid må forankres sentralt, der politiske 
beslutninger tas. Krig og militarisme er overfinan-
siert, fred underfinanansiert. Fredsdepartementet 
skal arbeide ut fra et nytt og bærekraftig sikker-
hetsbegrep, som ser mennesker, utvikling og miljø i 
sammenheng; for å fremelske en fredskultur.
Med: Susanne Urban, Åse Møller Hansen
Arrangør: IKFF

SØNDAG 14. OKTOBER   

INTERNASJONALT ATOMVÅPENFORBUD - HVOR 
STÅR VI NÅ OG HVA ER VEIEN VIDERE?
Tid: 13:00–14:00  Sted: Formlab
Ett år etter nobelprisen til ICAN gjør vi opp status for 
hvor arbeidet står nå og
inviterer til debatt om hvordan kampen for forbud 
skal tas videre.
Med: Bitte Vatvedt
Arrangør: Oslo Sosialistisk Venstreparti

FREMTIDENS UNIVERSITET?
Tid: 13:00–14:00  Sted: Hallen 1
Bli med på en kreativ workshop der du kan skape 
et universitet som bidrar til sosial rettferdighet og 
kritisk tenkning. Det vil bli gitt en introduksjon om 
Paulo Freire, akademisk frihet, ikke-diskriminering 
og avkolonisering av høyere utdanning internasjonalt. 
Med: Thomas Eri
Arrangør: SAIH

VOKSNE MÅ GI FRA SEG MAKT 
Tid: 10:00–11:00  Sted: Hallen 2
Ungdom er en glemt ressurs i verden. Ungdom 
blir ofte oversett og glemt, og sjelden sett på 
som løsningen i  et problem,  men kanskje det er 
nøyaktig det vi burde tenke? Da må voksne gi fra 
seg makt!
Arrangør: Operasjon Dagsverk

STRATEGIMØTE MOT SEKSUELL TRAKASSERING
Tid: 11:30–12:30  Sted: Hallen 3
Hvordan skape varig endring etter #MeToo?
Med: Freddy André Øvstegård, Tomine Sandal
Arrangør: Sosialistisk Ungdom, NTL Ung

FISKEOPPDRETT: SØKELYS PÅ MILJØ, PROFITT  
OG BÆREKRAFT
Tid: 10:00–11:15  Sted: Hallen 3
Hvordan kan noen oppdrettsbaroner få makt over 
Norges fiskeripolitikk, og søle til fjorder og forbruk-
ernes innvoller? Hvordan gjenopprette etisk fiske?
Med: Kjersti Sandvik, Henning Røed
Arrangør: Bevegelsen for Sosialisme

RADIOKINO: MEXICO 1968 
Tid: 12:30–14:00  Sted: Teltet
I år er det 50 år siden studentbevegelsen verden 
over gjorde opprør mot autoritære regimer og kjem-
pet for demokratiske rettigheter. Men det er ikke 
alle historiene vi hører om. I juli 1968 begynner 
studentbevegelsen i Mexico å organisere seg for fullt 
og kravet om demokratiske rettigheter er ufravikelig. 
Flere universiteter går ut i nasjonal streik, brigader 
organiseres, kvinner tar politiske verv og studentbev-
egelsen får stadig større oppslutning. Høsten 1968 
arrangeres  sommer-OL i Mexico og Latin-Amerika, 
for første gang. Mexicos president, Gustavo Diaz 
Ordáz, har verdens øyne på seg. «Mexico 1968» 
er en radiodokumentar om den mørkeste natt før 
OL-ilden ble tent i Mexico by den 12. oktober. Den 
handler om et før og et etter i Meksikansk historie. 
Arrangør: Ingrid Fadnes
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OPPGJØRET MED DEN SPANSKE FASCISMEN 
Sted: Krypten i Jakobkirken  
Foreningen for gjenopprettelse av det historiske 
minnet (ARMH), har i flere år kjempet for 
tillatelse til å åpne massegraver fra den spanske 
borgerkrigen og det etterfølgende fascistiske 
Franco-regimet. Utstillingen viser deres arbeid med 
å identifisere levninger til pårørende familier i 
Spania i dag.
Utstillingen vises under hele konferansen i 
samarbeid med Handel og Kontor avdeling Oslo 

– Akershus, Rogaland Elektromontørforening og 
Kulturutvalget LO i Oslo.

KULTURPROGRAMMET       

100 ÅRS MOTSTAND MOT KRIGENS VANVIDD
Sted: Atriet på DOGA  
Utstilling om Internasjonal kvinneliga for fred og 
frihet ble laget av Elisabeth Kristiansen, med støtte 
fra Fritt Ord, til 100 års jubileumet i 2015. Den 
er oppdatert til også å omhandle Nobels fredspris 
2017. Den består av 6 frittstående 6 paneler med 
11 temaer. “Det går en nerve gjennom vår historie. 
Kvinners fredsarbeid er for de utholdende og for de 
som ikke er redde for å snakke makten midt imot”.

PANTER TANTER PRODUKSJONER
Tid: 12:30–12:50       Sted: Jakobkirken
Panter Tanter Produksjoner viser “Rosa Luxemburg 
og jeg” som er en monolog om en sterk kvinne, 
der talemusikk, røde flagg, video og samtaler med 
tidligere iscenesettelser er ingredienser. Dette er 
et scenisk work in progress-prosjekt og over det 
hele henger dirrende spørsmålet: Er det mulig 
at en iscenesettelse kan tilføre samfunnet og de 
offentlige debatt noe, som aktivisme og teori i seg 
selv ikke kan? I tilfelle hva? Kan reenacting av 
hendelser, f.eks revolusjonære hendelser anno 1917 
med Rosa Luxemburg i front inspirere til handling? 
Fra To be or not to be, via to see or not to see til 
to act or not to act!?

SLØTFACE
Tid: Fredag 21:00             Sted: Jakobkirken
Sløtface ga nylig ut albumet «Try Not To Freak 
Out» til strålende kritikker både internasjonalt og 
her hjemme. De siste årene har bandet turnert 
massivt internasjonalt, og da de ga ut albumet «Try 
Not To Freak Out» sto et samlet internasjonalt og 
norskt pressekorps bak dem. Bandet blir hyllet for 
deres poppunk, som verken er redd for å uttrykke 
holdninger eller meninger.

BUGGE WESSELTOFT M/ ADAMA BARRY 
(BURKINA FASO/NORGE) 
Tid: Lørdag 20:00           Sted: Jakobkirken
Bugge Wesseltoft  har vunnet tre Spellemannpriser 
og turnert verden rundt. Han er en av Norges, og 
verdens, fremste jazzmusikere, og har utforsket 
nye terreng med innslag av elektronika, og 
rom for både det urbane og det sakrale. På 
Globaliseringskonferansen spiller han sammen med 
Adama Barry. Vi gleder oss!

SOSIALISTISK KOR I OSLO
Tid: Søndag 12:30–12:50         Sted: Jakobkirken
Koret ble stiftet i 1975. Korets formål er å støtte 
opp om og fremme sosialistisk kultur og politikk 
gjennom korsang og ved andre kunstneriske 
virkemidler. De synger alt fra kjærlighetssanger 
til sanger for arbeiderbevegelsen og sanger om 
internasjonal solidaritet. I mange år har de satset 
på å oppføre store musikkverk i samarbeid med 
forskjellige kunstnere: vise - og operasangere, 
skuespillere, musikere, dansere, forfattere og 
komponister.

KLIMAKAMP ER KVINNEKAMP
Sted: Utendørs 
Utstillingen er laget av Jenny Jordahl og Julie 
Lunde Lillesæter i Differ Media, og er en blanding 
av fotografier og en tegneserie som forteller 
historier fra Delia, Janet og Catherine.
De er alle tre småbønder fra Malawi, og har 
merket på kroppen hvordan klimaendringer påvirker 
deres liv som småskala bønder og kvinner. Spire 
ønsker med denne utstillingen å belyse hvordan 
klimaendringene ikke bare rammer ulikt mellom 
land, men også kan forverre sosial ulikhet innad 
i land.

BYVANDRING MED KNUT KJELDSTADLI
Sted: Oppmøte utenfor Jakobkirken 
Tid: Lørdag 15:30-17:30 
Beskrivelse: Knut Kjeldstadli er professor i historie 
ved Universitetet i Oslo. Hans hovedarbeidsområder 
er sosialhistorie, arbeiderhistorie, 
arbeiderbevegelsens historie, migrasjonshistorie 
og byhistorie. Tema for byvandringen er 
Klassesamfunnet Kristiania. Arbeid og bolig langs 
Akerselva.

Kamal Hassanpour spiller kurdisk fløyte i teltet 
lørdag kl 11:45.

Nanthitha Valluvan og Hari Pirajan fra Annai 
Poopathi tamilsk kultur senter, spiller Veenai og 
Miruthamgam (Sør-indiske instrumenter) under 
plenumsmøtet om vann, samt i teltet rett etterpå, 
lørdag kl 13:40.

TA HAVET TILBAKE OG JORDA I BRUK!
Sted: Utendørs
Globaliseringskonferansen vil avsluttes med en 
politisk markering utenfor Kulturkirken Jakob. Dette 
vil være en forlengelse av avlsutningsmøtet “Ta 
havet tilbake og jorda i bruk”. Den politiske 
markeringen er åpen for alle og starter 16:30 på 
søndag. 

Vi arrangerer konserter på både fredag og 
lørdag kveld etter endt faglig program. Begge 
konsertene finner sted i Kulturkirken Jakob og har 
fri aldersgrense. Konsertene er gratis for alle med 
festivalbånd og det vil være mulig å kjøpe drikke i 
baren. Søndag arrangerer vi også konsert parallelt 
med annet konferanseprogram.  

KULTURPROGRAMMET     

UTSTILLINGER:

KONSERT:

TEATER:

BYVANDRING:

ANDRE MUSIKKEVENTER:

POLITISK MARKERING:

Bugge Wesseltoft

Sløtface
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LØRDAG 13. OKTOBER
Jakobkirken Krypten Hallen 1 Hallen 2 Hallen 3 Mezzaninen Formlab Telt (ute)

10.00 - 11.30 

 

Likelønn nå. Hvordan? 9.00: Oppsummering og 
diskusjon om fredagens 
program

Post-Elections crisis in Sub 
Saharan Africa. Lessons 
from the Gambia

Alternativer til krig og 
militarisering

Bokbad: Drømmefondet Hvordan skal vi få 
næringslivet til å følge 
menneskerettighetene? 

Bærekraftig 
matproduksjon – 
fra jord til bord

11.40 - 11.50: Kamal Hassampour 
spiller kurdisk fløyte

12.00 - 13.30 PLENUMSMØTE: Kampen om vannet
STED: Jakobkirken

13.40 - 13.50: Nanthitha Valluvan 
og Hari Pirajan spiller Veenai og 
Miruthamgam

14.00 - 15.30 Kafé, pub, utstillinger Håp for framtida gjennom 
barns utdanning, omsorg 
og danning

Internasjonal kapitalflukt Økologisk økonomi: 
Alternativet

Film: The Silence of Others 
(ESP)

Tvungen migrasjon 15.30-17.30:
Byvandring med professor Knut 
Kjelstadli: Klassesamfunnet i 
Kristiania, langs Akerselva.

16.00 - 17.30 Spania og arven etter 

Franco

Kafé, pub, utstillinger Hvordan sikre økt trygghet 
for tekstilarbeiderne?

Hellas - ti år under 
jernhælen

Klasse og makt - i verden, 
Norge, Oslo og dagens 
aviser

Film: Norgespremiere 
- “The village vs. empire” 
(Sør-Afrika)

Fins det en vei 
til et fritt, samla 
og demokratisk 
Syria?

15.45-17.45:
Telt Talk: Teknologigantene og oss: 
Demokrati i den digitale økonomien

18:00 PLENUMSMØTE: Feminisme og kvinnekamp verden over    STED: Jakobkirken

20:00 KONSERT: Bugge 

Wesseltoft med gjester

Kafé, pub, utstillinger

FREDAG 12. OKTOBER
Jakobkirken Krypten Hallen 1 Hallen 2 Hallen 3 Mezzaninen Formlab Telt (ute)

10.00 - 11.30 

 

Fire nyanser av 
imperialisme

Kafé, pub, utstillinger The review of the Cuban 
economy

Kapitalen på kjøpesenteret Møt Kurdistans og Nepals 
sosiale forum

Pengemakt og lobbymakt

12.00 - 13.30 Rommet for sivil-
samfunnet lukker seg
(varer til 14:00)

Kafé, pub, utstillinger EU og plyndringen av 
okkuperte Vest-Sahara

Industrialisation and 
development

Hvordan bli kvitt 2 
millioner palestinere? Gaza 

- en israelsk suksesshistorie

Sexindustriens overlevende Politisk verksted for 
ungdom

14.00 - 15.30 Kafé, pub, utstillinger 14.00 - 14:45 
Handelspolitikk på 1-2-3

14.45 - 15:30
Investeringer på 1-2-3

Cambridge Analytica: 
Staten, storkapitalen og 
overvåkning

Radiokino: I Elsa Laulas 
fotspor gjennom  Sápmi 

- 100 år med samisk 
rettighetskamp

Norsk jordbruk: En matprat 
om miljø, rettferdighet og 
solidaritet

16.00 - 17.30 Den nye, europeiske 
nasjonalismen

Kampen om fisken Etter neste finanskrikse Norsk klimapolitikk 
hjemme og ute

SambAttac verksted

18:00 ÅPNINGSMØTE: Friheten i fare? Fra markedets usynligehånd til statens jernneve     STED: Jakobkirken

21:00 KONSERT: Sløtface Kafé, pub, utstillinger
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PRAKTISK INFORMASJON

Konferansen arrangeres i Kulturkirken Jakob og DOGA. Midt i mellom disse to møtelokalene finner du 
et parkområde til fri benyttelse og varierte aktiviteter. Møterommene Jakobkirken og Krypten er i Kulturkirken 
Jakob. Møterommene Hallen 1, 2 og 3, Formlab og Mezzaninen er på DOGA. På DOGA er det også en 
restaurant/kafé og standområde. 

Etter plenumsmøtene er det bar og kafé i Krypten og konserter i Jakobkirken, også med servering. Det er fri 
aldergrense i lokalene, kun alderskontroll i baren.

OM UTEOMRÅDET
Nytt av året er en park midt i konferanseområdet (mellom Kulturkirken Jakob og DOGA). Her har vi laget en 
liten festival som er gratis og åpen for alle. Med musikk, poesi, radio, kunst, aktivisme og deilig mat vil vi få 
folk til å prate med hverandre. Vi er mange engasjerte mennesker og våre ideer er mange. Gjennom å treffes 
utenfor møterommene kan vi ta de gode diskusjonene videre. Parken er det perfekte stedet for folk å møtes på 
tvers av alder, politiske og kulturelle skillelinjer.

Adresse: Hausmannsgate 14 - 16, Oslo.
 
       GLOBALISERING.NO
    
     Foto: Emma Cassidy - Survival Media Agency, Mina Røed, Joanne Sørheim, pressefoto

TILRETTELEGGING
Lokalene er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser.

PRISER   FULLPRIS  REDUSERT  SOLIDARITETSPRIS
TREDAGERSPASS:  600,-  300,-  840,-
DAGSPASS:   360,-   180,-                     -

REDUSERT PRIS: ungdom, student, honnør, ufør, ulønnet, lavtlønnet, blakk, du vet. Kjøp den billetten som passer 
deg best, vi legger oss ikke bort i hvilken pris du betaler, eller hvorfor.
SOLIDARITETSPRIS: for deg som har mulighet og lyst til å støtte konferansen ved å betale litt ekstra.

GRATIS BARNEHAGE
Vi tilbyr gratis barnepass på Eventyrbrua barnehage for våre konferansedeltakere.

GRATIS OVERNATTING
Vi tilbyr gratis overnatting på Tøyen skole, deltakere på ungdomsprogrammet er prioritert.

SØNDAG 14. OKTOBER
Jakobkirken Krypten Hallen 1 Hallen 2 Hallen 3 Mezzaninen Formlab Telt (ute)

10.00 - 11.00 

 

Vandana Shiva:
Earth democracy:
Resistance to the rule of 
the 1 % through oneness 
and solidarity in diversity

Livssyn og økonomisk 
fordeling

Profittfri velferd Voksne må gi fra seg makt Fiskeoppdrett: Søkelys på 
miljø, profitt og bærekraft  
(varer til 11:15)

Allianse for kamp mot 
voldtekt

Bøllekurs

11.30 - 12.30 12.30 - 13.00
Konsert med 
Sosialistisk kor

Agroøkologi mot 
kapitaldominans

Norge trenger et 
fredsdepartement

Strategimøte mot seksuell 
trakassering

Kairos og BDS: 
Kristne Palestineres 
motstandskamp

Presentasjon av 
organisasjonen født fri

12.30 - 14.00
Radiokino: Mexico 1968

13.00 - 14.00 PanterTanter produksjoner:
“Rosa Luxemburg og jeg”

Fremtidens universitet Alternative økonomiske 
modeller: Eksempler fra 
den virkelige verden

Internasjonalt atomvåpen-
forbud - hvor står vi nå og 
hva er veien videre?

14:30 AVSLUTNINGSMØTE: Ta havet tilbake og jorda i bruk!
STED: Jakobkirken

16:30 POLITISK MARKERING: Ta havet tilbake og jorda i bruk! STED: Utenfor Kulturkirken Jakob



facebook.com/globkonf | @globkonf | #globkonf

EN ANNEN 
VERDEN ER MULIG!

PÅMELDING OG PROGRAM: GLOBALISERING.NO

NYTT I ÅR: MARKEDS- OG UTSTILLINGSOMRÅDE I PARKEN MELLOM JAKOBSKIRKEN OG DOGA!
Fri alder • Gratis overnatting • Gratis barnehage • Mat • Bar • Konserter

NORGES SOSIALE FORUM

Globaliseringskonferansen arrangeres av nettverket Norges Sosiale Forum (NSF). Basert på 
frivillighet og selvorganisering samler vi over 70 organisasjoner og grupper for å bidra til 
konferansen, store som små. Til felles har vi engasjementet for mer demokratisk og rettferdig verden, uten 
undertrykking og vold, hvor mennesker og miljø går foran økonomisk gevinst. Vi mener at:

FINN SVAR FRA OVER 60 FOREDRAG, DEBATTER, KURS, VERKSTED, FORESTILLINGER, KONSERTER, 

UTSTILLINGER, KINO, INSTALLASJONER, BYVANDRINGER, BOKBAD OG SAMTALER!

HVA GIR MAKT OG HVORDAN UTFORDRE DEN?

En stor takk til
alle bidragsytere!


