
1

GLOBALISERINGS
KONFERANSEN 
2022

Program

Tema:
STRATEGIER FOR EN BEDRE VERDEN

1.-2. OKTOBER 



2 3

Det siste drøye tiåret har vært preget av en rekke kriser: først de nasjonale 
gjeldskrisene som i etterkant av finanskrisa i 2008 truet med å destabilisere 
EU. Disse ble møtt med nyliberal kuttpolitikk som kastet millioner av mennesker 
ut i fattigdom og dannet grobunn for reaksjonære bevegelser i land etter land. 
Deretter begynte sakte, men sikkert økende forekomster av ekstremvær – særlig i 
det globale sør – å forvandle global oppvarming fra noe som tilhørte en abstrakt 
fremtid, til noe som stadig flere til de grader kjenner på kroppen. Og akkurat 
i det en vitalisert global klimabevegelse, som i særlig Europa knyttes til den 
svenske klimaaktivisten Gretha Tunberg, begynte å gjøre seg gjeldende i en helt 
annen størrelsesorden enn før, smalt COVID-19 viruset inn på alles dagsorden og 
overskygget det meste.

Da vaksinasjonsprogrammer utover i 2021 begynte å komme på plass (i alle 
fall for de av oss som er så heldige å bo i “de riktige” delene av verden), var 
det mange som trakk et lettelsens sukk – Alt ble bra, kunne det nok for mange 
her i Norge et kort øyeblikk føles som. Men to faktorer skulle gjøre at gleden ble 
kortvarig: 
1) En kombinasjon av pandemihåndteringen og ekstremvær førte til utstrakt 
forsyningskjedetrøbbel i den globale økonomien. 
2) Putins imperialistiske angrepskrig mot Ukraina, som har ført til noen av de 
verste grusomhetene på europeisk jord siden andre verdenskrig, har strupet 
tilgangen på gass. 

Sammen er disse faktorene blitt til noe av en perfekt storm, som har ført til den 
høyeste inflasjonen siden 1970-tallet. I Norge snakker Raymond Johansen om 
dyrtid, i Storbritannia kaller de det the cost of living crisis. Her i det globale nord 
merkes krisa i form av økte priser på særlig energi, men også på en rekke andre 
forbruksvarer, og for stadig flere blir det mer og mer umulig å få endene til å 
møtes. I deler av det globale sør er følgene enda dystrere, med sultkatastrofer 
under oppseiling i flere land i Øst-Afrika.

I denne situasjonen må sosiale bevegelser kjempe for å bedre forholdene vi 
lever under her og nå, samtidig som vi utarbeider strategier som kan ta oss 
ut av de strukturelle krisene som hjemsøker oss. Vi må også finne måter å 
koble sammen kamper som ved første øyekast kan virke separate, men som i 
virkeligheten er tett sammenknyttet, slik som klimakrisa og priskrisa. Vi håper 
Globaliseringskonferansen 2022 kan være en arena for dette. 

Hilsen styret i Norges Sosiale forum

KRISENES TID OG STRATEGIER FOR EN BEDRE VERDEN 
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OM PROGRAMMET
I årets program tar vi for oss temaet: Strategier for en bedre verden. 
Vi utforsker hvilke kriser og utfordringer vi står overfor i dag og inviterer til 
høyttenkning om hvordan vi best kan samordne og mobilisere kreftene våre på 
måter som tar oss i retning av en bedre verden. 

Gjennom over 30 møter, verksteder, foredrag, og arrangementer stiller vi oss 
spørsmålet: Kan krisene egentlig være et mulighetsrom for å bevise at en annen 
verden faktisk er mulig?

SOSIALE ARENAER
Globaliseringskonferansen skal være et sted for deg å møte og bli kjent med de 
andre konferansedeltakerne, treffe folk fra andre organisasjoner, bli inspirert og 
skape nye samarbeid. I år har vi fokusert på å skape gode sosiale arenaer for at 
dette kan skje. 

Hver konferansedag vil starte med frokostservering i lavvoene i Park-
området fra kl. 09:15 - 10:00. Her serveres det jus og kaffe, et godt utvalg 
pålegg og overskuddsmat fra kafeer og bakerier

I løpet av konferansen har vi flere arrangementer med et sosialt fokus. 
Verkstedene vil åpne for deltakelse fra dere som publikum og gir mulighet 
for gode samtaler. I tillegg anbefales arrangementene i parken, som 
byttemarked og Handelsspillet, for dere som vil gjøre noe aktivt. Parkområdet 
består i år av to lavvoer oppkalt etter Rosa Luxemburg og Elsa Laula Renberg. 
Utenfor lavvoene er det satt opp bålpanner og sitteområder hvor alle inviteres til 
å ta en pause og slappe av. 

Sjekk ut standområdet i Atriet utenfor Formlab! Her vil en rekke 
organisasjoner stå klare for å snakke med deg om hva som engasjerer dem. 

Lørdag kveld avsluttes med en aller tiders GK-natt. Her blir det DJ, konserter og 
kultur, ledet av Femme Brutal. Det gledes!
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LØRDAG

Åpningsmøte - Kriser og strategi-
er i en nyliberal verden 

Tid: 10:00-11:30 Sted: Hallen 

Temaet for årets konferanse er todelt: På den ene 
siden vil konferansen fokusere på strategier – Hvordan 
kan sosiale bevegelser finne sammen om strategier 
som kan ta oss hinsides de mange krisene vi står i? 
På den andre, vil vi rette søkelyset mot årsakene til 
krisene, og særlig rollen nyliberalismen har hatt og 
har.

Møtet vil åpne med at forfatteren og journalisten Owen 
Jones innleder om nyliberalismens konsekvenser for 
det britiske samfunnet. Hvordan har har nyliberalismen 
endret Storbritannia? Hva er sammenhengen mellom 
nyliberalismen og det politiske kaoset som har hersket 
i landet de siste ti årene? Etter Jones’ innledning, blir 
det panelsamtale om nyliberalismen i Norge og Skan-
dinavia. Kan vi se noen av de samme utviklingsten-
dense som i Storbritannia også her hjemme? Kan vi 
snakke om en nyliberalisering også av Skandinavia 
og Norge?
Med: Owen Jones, Nina Björk, Linn 
Stalsberg, Ivar Hippe og Ola Innset 
Møteleder: Ingrid Fadnes 
Arrangør: Norges Sosiale Forum, For 
Velferdsstaten  
Språk: Engelsk og Norsk

Verksted: Aktivisme i en illiberal 
verden 

Tid: 11:45-13:45 Sted: Mezzaninen

Internasjonalt er det stadig flere som bruker begrepet 
“shrinking space”. For innlederne og panelistene i 
dette verkstedet er “shrinking space” ikke bare noe 
man snakker om, men noe de har opplevd og opple-
ver i sitt daglige virke. Vi inviterer til en samtale basert 
på hva innlederne forteller om de ulike kampene de 
står i, hvordan de opplever undertrykking av sitt 
politiske arbeide og hvilke strategier de tar i bruk for 
å motvirke dette og kunne fortsette med sin politiske 
aktivitet. 
Med: Jaqueline Gonçalves, Kamaran 
Malaosman, Treasure Basopo, Guisela 
Camacho. 
Arrangør: LAG, SAIH, FIAN, Norges Sosiale 
Forum   
Språk: Engelsk

Verksted: Sånn bidrar vi til å 
løse den globale makt- og 

ulikhetskrisa
Tid: 11:45 - 13:45 Sted: Formlab

Verden i 2022 preges av klima- og naturkrise, mat-
krise, ulikhetskrise og stadig økende polarisering. I 
bunnen ligger det en maktkonsentrasjon, hvor mer 
og mer makt samler seg hos verdens rikeste, mens 
verdens fattige får mindre og mindre å rutte med. 
Globaliseringskonferansen og venstresida har lenge 
diskutert hva som er årsaken til disse problemene. 
Nå er det tid for å diskutere løsninger!
Arrangør: Attac, LAG, Noereh

LØRDAG

Bøllekurs
Tid: 11:45 - 13:15 Sted: Hallen 

Å være jente er å gå rundt i for trange sko. Å være 
feminist er å forstå at det ikke er føttene som er for 
store, men skoene som er for små. Bøllekurs handler 
om å lære om feminisme, skjønnhetstyranniet, om å 
bygge opp selvtilliten til jenter og å lære at det er 
systemet som er kjipt, ikke deg! 
Med: Rød Ungdom 
Arrangør: Rød Ungdom 

Verksted: Grupperefleksjon om 
den internaliserte nyliberalismen

Tid: 11:45 - 13:45 Sted: Elsa-lavvo

Vi lever under nyliberalismen. Det er et politisk og 
økonomisk system, som også påvirker den sosiale 
hverdagen vår. På dette møtet spør vi oss selv: hvordan 
kan vi som folk i sosiale bevegelser ta bedre vare på 
hverandre i kampen? I en tid der mange terapeutiske 
virkemiddel, som mindfulness, har blitt integrert i 
nyliberalismen, er det på tide å finne motsvar. Vi skal 
forsøke å hente inspirasjon fra aktivistiske tradisjoner 
med gruppearbeid fra feministiske, antirasistiske, 
frigjøringspedagogiske bevegelser og kritiske fagtra-
disjoner rundt «consciousness raising» på 70-tallet. 
Dette møtet vil være vårt felles rom til å fokusere på 
hvordan vi som individer har det i vår felles kamp.
NB: det er kun plass til 32 stykker. Det er først-til-
mølla prinsippet som gjelder.

Arrangør: Spire, Attac, Solidaritet

Transkampen og veien videre 
etter 25. juni

Tid: 14:30 - 15:30 Sted: Mezzaninen 

Et av de store temaene som gjenstår innen skeiv fri-
gjøring er kampen for transpersoners rettigheter. I 
denne samtalen vil vi se på transpersoners levekår. 
Vi vil se på disse i kjølvannet av 25.juni, og media-
debatten om transpersoner og pride. Hva kan en 
gjøre for å ikke bli oppslukt av egne fordommer? 
Hvordan kan en være et realt medmenneske, også 
for transpersoner?
Arrangør: Skeiv Verden, Salam, PKI

Hvem har makta? 
Retten til å eie et frø

Tid: 14:30 - 15:30 Sted: Formlab

For å produsere det meste av maten vår er frø et helt 
elementært element; alt som spirer og gror stammer 
fra et lite frø. Bøndene som har tatt vare på plante-
mangfoldet og utviklet matplantene vi kjenner i dag 
opplever i økende grad at deres rettigheter til såfrø 
minkes, mens såfrøselskapenes makt styrkes. Hva 
betyr dette for bonden og matproduksjonen i framti-
da? Og hvorfor er det viktig å utfordre såfrøselskape-
nes makt og styrke bøndenes rettigheter?
Med: Patricia Mkandawire, Elise Åsnes, Elin 
Cecilie Ranum 
Arrangør: Utviklingsfondet, Spire, Find Your 
Feet 
Språk: Engelsk 

09:15 - 10:00 Gratis frokost i lavvoene i parkområdet. 
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LØRDAG
Verksted: Hit, men ikke lenger: 
Strategi-workshop for å stoppe 

Wisting-feltet
Tid: 14:30 - 15:30 Sted: Kafeområde på DOGA

Planene for verdens nordligste oljefelt står ved et 
skjebnesvangert punkt, og på denne workshopen vil 
vi snakke om hvordan ulike organisasjoner, bevegel-
ser og aktivister jobber med Wisting, i tillegg til å 
diskutere hva vi skal gjøre dersom planene godkjen-
nes. Wisting er planlagt elektrifisert, noe som vil 
kreve utbygging av høyspentlinjer tvers gjennom 
sentrale reindriftsområder. I tillegg vil en utbygging 
av Wisting legge til rette for at oljeindustrien kan 
ekspandere videre ut i Arktis. Alle klimaengasjerte 
inviteres derfor til å diskutere hvordan man kan stop-
pe denne varslede klimabomben før det er for sent.

Arrangør: Stopp Wisting-kollektivet.

Nyliberalismen og The Mont 
Pelerin Society

Tid: 14:30 - 15:30 Sted: Hallen 

4. - 8. oktober, bare noen få dager etter Globalise-
ringskonferansen, markerer Mont Pelerin Society, en 
sentral aktør innen markedsvendingen i den globale 
økonomien etter 1980, sitt 75-årsjubileum ved å av-
holde en internasjonal konferanse på hotellet The Hub 
i Oslo. Vertskap for konferansen er den liberale tan-
kesmia Civita, som har vært en av de fremste ekspo-
nentene for MPSs tankegods her i Norge. For å kon-
tekstualisere det som vil foregå på The Hub, har vi 
invitert forskeren Hagen Schulz-Forberg for å snakke 
om nyliberalismens opphav, kriser og framtidsutsikter.
Med: Hagen Schulz-Forberg, Ola Innset 
Arrangør: For Velferdsstaten, Norges 
Sosiale Forum  
Språk: Engelsk

Fremtiden for Verdens Sosiale 
Forum

Tid: 15:45 - 16:45 Sted: Mezzaninen

Plattformen til Norges Sosiale Forum stadfester at vi 
er en del av en internasjonal bevegelse som arbeider 
for en rettferdig verden og mot den nyliberale øko-
nomien og politikken som dominerer i dag. Vi er den 
norske avleggeren av World Social Forum. I dag er 
Verdens Sosiale Forum langt svakere enn hva det har 
vært tidligere. Samtidig så er det bevegelse i ulike 
sosiale forum ulike steder i verden. Vi åpner for sam-
tale om veien videre for Verdens Sosiale Forum og 
mulighetsrommet for alternative sosiale forum.
Arrangør: Norges Sosiale Forum

EU i verden
Tid: 15:45 - 16:45 Sted: Formlab 

Med nærmere 450 millioner innbyggere og omkring 
en sjettedel av den globale økonomien er EU en in-
ternasjonal stormakt. EU har en felles utenrikspolitikk 
og en felles handelspolitikk. Hvordan forvalter EU sin 
stemme i det internasjonale samfunnet, og hva kjen-
netegner EUs avtaler om frihandel, investeringer og 
ressurser? Gjennom Schengensystemet, som også 
Norge er del av, har EU yttergrensekontroll og felles-
ordninger for flyktninger og asylsøkere som kommer 
til Europa. Hva betyr Schengen for asylrett og men-
neskerettigheter?
Med: Morten Harper 
Arrangør: Oslo SV

LØRDAG
Nina Björk: frihet og liberal 

ufrihet 
Tid: 15:45 - 16:45 Sted: Hallen 

Nyliberal politikk serveres nærmest alltid innpakket 
i svulstig retorikk om frihet. I boka “Om man älskar 
frihet: Tankar kring det politiska”, argumenterer Nina 
Björk for at denne forståelsen av frihet er feilslått. 
For selv om hun skriver at «Den liberale troen på 
individets rett til selv å velge sine drømmer og sin 
livsvei er en vakker tro, som jeg deler fullt og helt», 
stiller hun mildt sagt spørsmålstegn ved liberalismens 
evne til å levere det den lover.  Så hvordan skal vi 
tenke om frihet dersom det er sånn at den liberale 
tilnærmingen kommer til kort?
Med: Nina Björk 
Møteleder: Maiken Sætran Lium 
Arrangør: Kvinnefronten, Norges Sosiale 
Forum 

Verksted: Taktikk og strategi i 
klimakampen

Tid: 17:15-19:15 Sted: Hallen 

Med utgangspunkt i innlegg fra en håndfull akade-
mikere og aktivister, vil vi diskutere ulike tilnærmin-
ger til taktikk og strategi i klimakampen. Vi spør blant 
annet: Er klimakrisa gått så langt at det er på tide å 
ta i bruk mer radikale virkemidler i kampen mot 
fossilindustrien? Hvordan kan vi få med oss LO på å 
bruke muskler på den grønne omstillinga? Hva bør 
klimabevegelsen i det globale nord gjøre for å stå i 
solidaritet med aktivister i sør?
Med: Mari Qviller, Jesper Lagerman, Martin 
Kvalvik, TBA 
Møteleder: Andreas Ytterstad 
Arrangører: Naturvernforbundet, Norges 
Sosiale Forum

Livmora og patriarkatet
Tid: 17:15 - 18:15 Sted: Mezzaninen

Utfordringene står i kø for folk med livmor. Vi møter 
3- 4 kvinner som forteller om kampen for retten til å 
bestemme over egen kropp. Disse kvinnene deler sine 
strategier for å drive kampen for tilgang til trygg og 
sikker abort videre..
Med: Libertad Sagüí,  Ana Cristina 
Gonzáles 
Arrangør: LAG, FOCUS 

Kvinnekamp i Kurdistan
Tid: 17:15 - 18:15 Sted: Formlab

Kvinnekamp og kvinneorganisering i Kurdistan fikk 
mye oppmerksomhet under krigen mot IS og revolu-
sjonen i Rojava, men hva har skjedd siden da? Under 
dette møtet vil representanter for det Kurdiske miljø-
et i Norge gi en kort introduksjon til Kurdisk kvinne-
kamp med fokus på revolusjonen i Rojava. Vi disku-
terer videre hvordan kampen og organiseringen kan 
fortsette når NATOs nest største hær angriper revolu-
sjonen på bakken og i luften? Hvorfor frykter Tyrkia 
disse kvinnene og hva er disse kvinners mål og am-
bisjoner i Midtøsten?
Møtearrangør: SolKurd, UngKurd, 
Kvinnefronten

Bokbad med Heidi Lundeberg 
Tid 17:15 - 18:15 Sted: Lavvo

Lundeberg ga i år ut boken “Bolivia og folket som tok 
framtida tilbake”, utgitt på Manifest Forlag. På bokbad 
under Globaliseringskonferansen forteller forfatteren 
om et folk og samfunn i stor endring.
Med: Heidi Lundeberg 
Møtearrangør: Changemaker, Norges 
Sosiale Forum
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LØRDAG
Grunninntekt – en løsning på 

verdens fattigdom?
Tid: 18:30 - 19:30 Sted: Mezzaninen

Alle må kunne få dekket sine grunnleggende behov 
og det er nok til alle om vi deler. Direkte kontantover-
føringer, også kalt grunninntekt, har vist seg å være 
effektivt og gi gode resultater gjennom å gi hver 
enkelt mulighet til selv å skape seg et bedre liv. Møtet 
vil belyse dagens situasjon, rundt fattigdom og øken-
de ulikhet, og presentere ulike løsninger for å få bukt 
med dette. Og da især med tanke på innføring av 
grunninntekt og kontantutbetaling som bistand. 
Med: Paul Harnett, Kalle Moene, Billy 
Onyango Juma, Lena Stark  
Møteleder: Anja Askeland 
Arrangør: BIEN Norge

Beware - they are educated! 
Tid: 18:30 - 19:30 Sted: Formlab

The number of authoritarian regimes around the 
world is growing at an alarming rate.
We see that authoritarian leaders resort to the same 
methods and tools to restrict basic human rights - it 
almost seems like they have a common Whats-
App-group! Students are often the first to speak up 
against injustice, but their courage comes at a high 
prize. Student activists experience harassment, vio-
lence, and arbitrary arrests. 
Why are dictators so afraid of students? And what can 
be done to protect student activists?
Med: Sebastian Berger, Treasure Basopo, 
Maryia Galgutskaya, Mathilde Nilsson 
Pilemand 
Møteleder: Hector Ulloa 
Arrangør: SAIH, Global Student Forum 
Språk: Engelsk

Handelsspillet
Tid: 18:30 - 19:30 Sted: Lavvo

Verden vi lever i er delt og det er stor forskjell mellom 
fattige og rike. Noe av forklaringen finnes i verdens 
handelssystem. Handelsspillet er et interaktivt spill 
om det globale handelssystemet laget for å illustrere 
dette. Deltakerne får økt forståelse for hvordan land 
er avhengige av hverandre for å få tak i ressursene 
og teknologien de trenger for å skape verdier. Det 
viser hvordan ulikheter i tilgang til makt, kunnskap 
og ressurser fører til at noen land får flere fordeler 
enn andre. Ved at deltakerne får oppleve urettferdig-
het er spillet også effektivt for å skape engasjement 
for internasjonale spørsmål.
Møteleder: Helene Bank 
Arrangør: Handelskampanjen 

KULTURLØRDAG

FEMME BRUTAL 
Tid: 19:00 - 23:00  Sted: Hallen

Femme Brutal gleder seg over å kunne presentere 3 artister som vil opptre på DOGA 
under Globaliseringskonferansen den 1. oktober. Temaet for årets konferanse er: 
Strategier for en bedre verden. Vi mener at disse tre artistene, gjennom sin musikk,

 performance og sine ord, kan gi innsikt i hvordan vi sammen kan bevege oss mot en 
bedre verden.

13

Mosi oa Tunya
Mosi oa Tunya er et København-basert elektronisk afro-
punk-prosjekt iverksatt av Linda Lamignan, sammen 
med Deodato Siquir, Noella Birisawa og Raven Storm. 
Gjennom musikk og historiefortelling utforsker Mosi oa 
Tunya forestillinger relatert til vandring og diaspora,
transformasjon og kjærlighet.

Siory
Siory/Søstre, søsterskap. Prosjekt startet I 2019 av den 
polske artisten Ola Winnicka, en sanger og låtskriver. 
Fra 2021 har gruppens medlemmer i tillegg inkludert 
danserne og koreografene Lama og Malina. Siory er 
et feministisk band som blander musikksjangerne og 
befinner seg et sted mellom: electro, spoken word, 
techno, punk og rap, med live trekkspill. Konsertene 
til Siory innebærer dans og performancekunst som 
fokuserer på sosiale temaer, feministisk styrke og 
kampen det er å leve i deres katolske, Øst-Europeiske 
hjemland.

Livmor
Livmor kommer fra beistets tarm, treets vise, 
elvens strøm, den indre heksen som brygger
kjærlighet i en kjele. Som spiser seg selv og blir 
sterkere.
Et flyktig musikalsk prosjekt fra den 
tverrfaglige kunstneren Zirenia.

DJ MOR EFRONY
Mor Efrony byr på musikk mellom bandene.
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SØNDAG
Byttemarked

Tid: 10:00 - 14:45 Sted: Elsalavvoen

Søndag er det duket for årets byttemarked, ta med 
deg klær og småtterier som du ønsker å bytte og finn 
nye skatter i Lavvoen hos oss.
Arrangementet er gratis og åpent for alle!
Arrangør: Norges Sosiale Forum

Mat, makt og rettigheter: 
Bønders rettigheter og 

agroøkologi versus agroindustri
Tid: 10:00 - 11:30  Sted: Mezzaninen 

Matberedskap og matsikkerhet er mer aktuelt enn 
noensinne. Men hvordan kan vi sikre dette? Spire og 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) inviterer til et 
møte for å diskutere den internasjonale kampen for 
et rettferdig og bærekraftig matsystem. Hvordan kan 
en internasjonal bevegelse komme sammen for å 
sikre verdens matproduksjon? 
Arrangør: Spire, Norsk bonde- og 
småbrukarlag

Verksted: Hvordan bygge en 
fredsbevegelse?

Tid: 10:00 - 11:30  Sted: Hallen

Til tross for at det igjen er krig i Europa, har vi ikke 
sett noe stort oppsving i den norske fredsbevegelsen. 
Hvordan kan vi bygge en slagkraftig fredsbevegelse 
som er med og setter dagsorden i politikken?
Med: Billy Hayes, Oda Nyborg, Helge 
Ryggvik 
Arrangører: Fredsinitiativet, Norges 
Fredsråd, IKFF

Krisenes tid: Økologi og 
økonomi under kapitalismen

Tid: 10:00 - 11:30  Sted: Formlab

I den ferske boka “Krisenes tid” undersøker samfunns-
geografen Ståle Holgersen økonomiske og økologiske 
kriser. Hvordan henger de sammen, hva har de til 
felles og hva skiller de fra hverandre? Under møtet 
vil sammenhengen mellom kapitalismen og økologis-
ke kriser som den globale oppvarmingen, degrade-
ringen av økosystemer og den pågående ikke-bære-
kraftige ressursutnyttingen presenteres og diskuteres.
Med: Ståle Holgersen, Arild Vatn, Marie 
Storli 
Møteleder: Anna Nordahl Carlsen 
Arrangør: Gnist, Rethinking economics

Forskjellsbehandling av 
flyktninger

Tid: 11:45 - 13:15  Sted: Mezzaninen

Etter at krigen brøt ut i Ukraina har vi sett en helt 
ekstraordinær vilje i Europa til å hjelpe menneskene 
på flukt. De samme menneskene som i flyktningkrisa 
i 2015 argumenterte for stengte grenser snakker nå 
om at vi må åpne opp og hjelpe de som trenger det. 
I denne panelsamtalen vil vi se nærmere på hva som 
gjør at vi behandler denne flyktningkrisa på en helt 
annen måte enn tidligere flyktningkriser.
Med: Guro Sibeko, Maria Wasvik, Philip 
Rynning Coker, Heidi Mongstad 
Møteleder: Frankie Rød 
Arrangører: Rød ungdom, Ungdom mot EU, 
Nei til EU, Norsk folkehjelps 
solidaritetsungdom

SØNDAG
Kampen om arealene: Urfolks 

rettigheter
Tid: 11:45 - 13:15  Sted: Formlab

I kampen om arealene må ofte urfolks interesser vike, 
enten ved å ofre kultur- og beitelandskap, eller ved 
å oppgi tradisjonelle levesett. Er nedprioriteringen av 
urfolks rettigheter for å møte storsamfunnets behov 
for energi, mat eller grønne løsninger bærekraftig? 
Gjennom fire innlegg lytter vi til fortellinger fra de 
som står i kampen - hver dag.
Med: Jaqueline Gonçalves Porto, Monika 
Maritje, Hernan Scandizzo 
Arrangør: MDG, LAG, Peace Brigades 
International 
Språk: Norsk, Engelsk, Spansk, Portugisisk 

Nyliberalismens slutt og 
strategier for sosiale bevegelser

Tid: 11:45-13:15  Sted: Hallen 

Den britiske økonomen James Meadway hevder at 
tiden da skillet mellom høyre og venstre ble bestemt 
av om en var for eller mot nyliberalismen, er forbi. I 
dag børster nemlig konservative, så vel som sen-
trumsorienterte regjeringer på begge sider av atlan-
teren, støv av antatt utdaterte konsepter som nasjonal 
industristrategi og beskyttelsestoll. For Meadway er 
derfor ikke spørsmålet hvorvidt nyliberalismen er i 
ferd med å ta slutt, men hva som vil erstatte den.
Hva er det som driver disse endringene? Hva slags 
rolle spiller den framvoksende digitale økonomien i 
dette? Hva er implikasjonene for venstresidas strate-
gier?
Med: James Meadway, Hege Skarrud 
Arrangør: Norges Sosiale Forum

Et liv i frykt: Menns vold mot 
kvinner

Tid: 14:00 - 15:00  Sted: Mezzaninen

Linnea og Liv skal snakke om menns vold mot kvinner 
i Norge. De skal snakke om hva situasjonen for menns 
vold mot kvinner er i Norge i dag, hvorfor det fortsatt 
er et så utbredt problem og hvordan det kan bekjem-
pes.
Med: Linnea Sandsberg, Liv Müller Smith-
Sivertsen Møtearrangør: Sosialistisk 
Ungdom, Krisesentersekretariatet 

Er bitcoin løsninga på tillitskrisen 
i demokratiet? 

Tid: 14:00 - 15:00  Sted: Formlab

Det er på tide å diskutere kryptovaluta som av flere 
ses som et alternativ til en rekke av problemstillinge-
ne vi må å løse. Om vi ikke tar diskusjonen, kommer 
fram til noen samlende historier om kryptovaluta, og 
jobber for alternative politiske løsninger, kan vi ven-
te å se forverring av en rekke kriser.
Med: Sofie Marhaug, Morten Søberg, Hege 
Skarrud, Jose Luis  
Møteleder: Bent Sofus Tranøy 
Arrangør: Attac, LAG, Rødt

Hvordan tenke globalt, men 
handle lokalt?

Tid: 14:00 - 15:00  Sted: Hallen

Samtiden vi lever i preges av globale kriser det haster 
å løse. Siden vi vet at en bærekraftig og rettferdig 
endring av verden må skje fra et lokalt til internasjo-
nalt plan, blir det sentrale spørsmålet hvordan vi får 
globale spørsmål inn på agendaen til neste års lo-
kalvalg. Vi trenger at lokalpolitikken forstår og vil 
endre internasjonale systemer og globale kriser.
Med: Marianne Borgen 
Møtearrangør: Changemaker, Attac, SLUG, 
Nei til Atomvåpen

09:30 - 10:00 Gratis frokost i lavvoene i parkområdet. 
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SØNDAG

Avslutningsmøte: Strategier for 
en bedre verden

Tid: 15:15 - 16:45  Sted: Hallen

Flere av konferansens innledere deler sine tanker om 
hva de mener er gode strategier for en bedre verden. 
I løpet av konferansen har vi satt søkelyset på en 
rekke kriser som preger verdenen vi lever i, og disku-
tert hvilke strategier som trengs for å vise at en annen 
verden er mulig. 

Under avslutningsmøtet vil Hege Skarrud lede en 
panelsamtale mellom et utvalg av innlederne som 
har deltatt under konferansen. Hvilke strategier ser 
disse som de mest effektive i kampen for å overkom-
me disse krisene og skape en bedre verden? Hvordan 
sikrer vi at nyliberalismen erstattes av noe bedre?
Med: James Meadway, Owen Jones, Billy 
Hayes, m.f.
Møteleder: Hege Skarrud
Arrangør: Norges Sosiale Forum 

Fakkeltog mot krig og 
imperialisme 

Tid: 17:00-18:00  Oppmøte: Park

Over hele verden tvinger ulike imperialistiske 
staters ekspansjonisme sosiale bevegelser til å 
kjempe under forhold preget av vold og grusomhe-
ter. Det siste året har det særlig vært fokus på 
Putins brutale angrepskrig mot Ukraina, men også 
andre steder rundt om i verden utsettes helt vanlige 
folk for umenneskelige påkjenninger som følge av 
krig og imperialisme. I Irak og Syria lever millioner 
av mennesker under følgene av USAs imperialistis-
ke invasjon av Irak i 2003; i Palestina har et helt 
folk siden 1948 vært offer for den israelske statens 
apartheid-lignende bosetterkolonialisme; i Brasil 
fortsetter Bolsonaro fl ere århundrer med statlig 
undertrykkelse og dehumanisering av urfolk; og i 
Başür (Irak), Bakur (Tyrkia) og Rojava (Syria), 
bombes det kurdiske folket av det autoritære 
Erdogan-regimet. 

I solidaritet med sosiale bevegelser som er tvunget 
til å leve og kjempe under forhold preget av vold og 
grusomheter, avsluttes årets Globaliseringskonfe-
ranse med et fakkeltog mot krig og imperialisme. 
Nei til krig og imperialisme, ja til en verden av 
internasjonal solidaritet og demokratiske 
grasrotbevegelser! 

Markeringen starter utenfor DogA kl. 17:00, og 
beveger seg opp til Paulus-kirken på Grünerløkka, 
hvor Palestinakomiteen – i samarbeid med Rødt 
Oslo og Oslo SV – inviterer til solidaritetskonsert for 
Palestina fra kl. 19:00. Alle organisasjoner 
oppfordres til å ta med egne bannere og fl agg. 

KULTURSØNDAG
STØTTEKONSERT FOR PALESTINA

Tid: 19:00  Sted: Paulus kirke

Kl. 19:00 åpnes dørene på Paulus kirke for en støttekonsert i solidaritet for Palestina. 
Billettinntektene vil gå til Proteseverkstedet i Gaza som lager rullestoler og proteser 
til skudd- og bombeofre i Gaza. Globaliseringskonferansen oppfordrer alle til å 
avslutte konferansen der.

Billettpriser: Solidaritetspris: 400, Ordinær pris: 250, Redusert pris: 150, Barn (0-12): Gratis

Arrangører: Rødt Oslo, Oslo SV, Palestinakomiteen 

STØTTEKONSERT 
FOR PALESTINA

PAULUS KIRKE
2. OKTOBER 2. OKTOBER 

KL 19:00KL 19:00

MUSTAFA

Solidaritetspris: 400,–
Ordinær pris: 250,–
Redusert pris: 150,–
Barn (0–12): Gratis

Arrangører

MARTHE 
VALLE

ØYSTEIN 
GRENI

SOSIALISTISK 
KOR
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PRAKTISK INFORMASJON
Konferansen vil i år avholdes på DOGA. Her finner man møterommene Hallen, 
Mezzaninen og Formlab. Åpning- og avslutningsmøtene og lørdagen GK-natt vil 
skje i Hallen. På DOGA er det også et eget standområde og et strategiområde. 
Begge finner du til høyre etter inngangen til DOGA.

I Ankerparken, utenfor DOGA vil det også være et eget parkområde bestående 
av to lavvoer. Parkområdet er åpent og gratis for alle, med egne møter og 
arrangementer. Her er det rom for å henge, slappe av, treffe nye folk og ta de gode 
diskusjonene videre. 

Blir du sulten i løpet av konferansen finnes det mange ulike restauranter og butikker 
i nærområdene rundt DOGA. Spør en frivillig dersom du ønsker tips til gode 
matopplevelser! 

TILRETTELEGGING:
Lokalene er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser.

ADRESSE: 
Hausmannsgate 16, Oslo

INFORMASJONSPUNKT 
Ved inngangen til DOGA vil det under hele Globaliseringskonferansen være et 
infopunkt hvor man kan henvende seg hvis man har spørsmål. 

Seksuell trakassering, trakassering eller annen uønsket oppførsel:
Informasjonspunktet vil også ta i mot eventuelle varsler og vil hjelpe deg hvis du 
opplever en situasjon som er trakasserende eller ubehagelig. 

Globaliseringskonferansen ønsker å være et trygt rom. Kontakt oss hvis du opplever 
eller er vitne til sexisme, rasisme, homofobi eller transfobi.

PRISER 
Konferansepass
Ordinær 450
Redusert 350 
Solidaritetspris 700

Dagspass lørdag
Ordinær 250
Redusert 200
Dagspass søndag 
Ordinær 250
Redusert 200 

Redusert pris: ungdom, student, honnør, ufør, ulønnet, lavtlønnet. Ingen bevis 
nødvendig.

Solidaritetspris: for deg som har mulighet og lyst til å støtte konferansen ved å 
betale litt ekstra. 

MER INFORMASJON PÅ: globalisering.no
KONTAKT OSS: globalisering@globalisering.no

Grafisk design: Sunniva Prytz Sandnes, @sunnvis
Illustrasjoner: Tale Hammerø Ellingvig, @pen.propaganda
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En stor takk til alle bidragsytere! 

NORGES SOSIALE FORUM
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. Basert på frivillighet og 
selvorganisering samler vi de over 70 organisasjonene og gruppene for å 
bidra til konferansen, store som små. Til felles har vi engasjementet for en mer 
rettferdig verden, uten undertrykking og vold, hvor mennesker og miljø går 
foran økonomisk gevinst.

BILLETTER OG PROGRAM: globalisering.no
FACEBOOK: facebook.com/globkonf  og  facebook.com/NorgesSosialeForum
INSTAGRAM: @norgessosialeforum


