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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.

Se stort kart side 17 og 18!

SOLIDARITET I KRISETID
Pandemien vi har levd i har endret mye, men den fulle forståelsen for nøyaktig hva det vil bety må vi nok fortsatt 
vente litt på. Forståelsen av hva som vil være de nye kampsakene, tendensene og hva som er veien videre står enda 
ikke krystallklart frem. Men en ting vi mange har følt på og som er en av nåtidenes sannheter, det er at vi lever i 
en krisetid. 

Så hva er krisen? Den mest nærliggende krisen har manifestert seg konkret og plutselig: i økonomien, i livene våre og 
i forståelsen av samfunnet - den krisen er pandemien. Den har påvirket hele verden. Vi har hatt noen felles opplevelser, 
samtidig har det vært store forskjeller for hvordan en global pandemi har påvirket oss. Historien om denne krisen er 
også historien om klasseforskjeller, global urettferdighet og om usolidarisk vaksinepolitikk.

En annen krise er krisen som handler om vår framtid er klima. Denne krisen kan føles som den plutselig var her. Men 
helt fra vi begynte å utvinne fossile ressurser og bruke det som en av de primære energikildene i samfunnet, har 
dette vært den uunngåelig konsekvensen. Og vil fortsette å være det så lenge vi ikke aktivt endrer systemene som 
skaper den.

Ved siden av disse krisene finnes flere kriser: ulikhetskrisen hvor de rike blir rikere, på bekostning av alle oss andre, og 
omsorgskrisen, hvor tiden til relasjoner, fritid, organisering og omsorg ikke strekker til, er to av disse. Alle disse krisene 
bidrar til framveksten av nasjonalistiske, misogyne og rasistiske bevegelser; Vi er vitne til nye murer som blir bygget, 
økende og nye typer overvåkning og tilbakeslag i kamper om selvbestemmelse over kropp, kjønn og seksualitet.

Våre samfunn er menneskeskapte, men likevel krever det mye å skape endring i systemet. Utfordringene er store, men 
samtidig er det håp. 

Over hele verden jobber mennesker mot undertrykkelse, i mot krisene, i håp om forandring. Våre erfaringer er 
forskjellige, men vi er avhengig av hverandre for å kunne skape reell og varig endring. Å dele erfaringer, forstå 
hverandres kamper, forstå krisene, og å stå sammen i ønsket om en annen verden, noen ganger som støtte for andres 
kamp og noen ganger med støtte fra andre i sin egen kamp,er grunnlaget for solidaritet. 

Solidaritet har ikke en satt form eller oppskrift og har mange forskjellige uttrykk. Men for å forstå når vi skal være 
solidariske, og hvor solidariteten kan oppstå må vi snakke, reflektere og lytte. Under årets konferanse spør vi derfor: 
Hvordan skaper vi solidaritet i krisetider?

GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2021: SOLIDARITET

Årets program skal utforske solidaritet. 

Det siste året har vi hørt ordet solidaritet bli brukt 
mange ganger, noen ganger ektefølt, andre ganger 
ikke. Tiden er kommer for å ta tilbake dette 
begrepet fra pandemien. Fylle det med ny mening. 
Vi må igjen sette solidaritet og sosiale bevegelser 
på agendaen! I løpet av Globaliseringskonferansen 
2021 vil det være 50 foredrag, verksteder, samtaler, 
kurs, filmvisninger og kunstsalonger som alle skaper 
rom hvor vi skal reflektere rundt solidaritet! 

S. 3: PLENUMSMØTENE
S. 4-12:  MØTEBESKRIVELSER
S. 13-14:  TIMEPLAN
S. 15-16:  PRAKTISK INFORMASJON
S. 17-18: KART OVER OMRÅDET

OM PROGRAMMET INNHOLD

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 Kirkerommet og Krypten er i Kulturkirken 
Jakob. Møterommene Hallen, Formlab og Mezzaninen er på DOGA. På DOGA er det også en restaurant/kafé 
og standområde. Parkområdet og parkprogrammet midt i konferanseområdet (mellom Kulturkirken Jakob og 
DOGA) vil være åpent og gratis for alle. Informasjon om verksteder og arrangement finnes i programmet. 

ADRESSE: HAUSMANNSGATE 14 - 16, OSLO

NORGES SOSIALE FORUM

Elise Tunstrøm
Styreleder i Norges Sosiale Forum

Velkommen og god fornøyelse! 
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PLENUMSMØTENE

SOLIDARITET OG SOSIALE BEVEGELSER: KAMPEN FOR 
ALTERNATIV GLOBALISERING
Tid: fredag 18:00 - 19.30 
I 2019 så vi folkelige protestbevegelser i hele verden, fra 
protester mot autoritære og undertrykkende regimer, til 
millioner av unge mennesker som marsjerte verden over 
mot klimaødeleggelser. Så kom korona og med ett ble 
demonstrasjoner og tradisjonelle uttrykk for motstand 
stanset. Hvordan skaper vi solidaritet i krisetider og 
post-korona? Hva kan vi lære av kamper og bevegelser 
som har kjempet for en alternativ globalisering i de siste 
20 årene, for å bygge en global og solidarisk motmakt? 
Hvordan går vi videre fra protester til organisering og 
endring? Hvilken rolle spiller norsk sivilsamfunn overfor 
hverandre, og de internasjonale bevegelsene?
Med: Carminda Mac Lorin, Helene Bank, Ranja Sengupta, 
Ingrid Fadnes, Adama Barry
Møteleder: Linn Stalsberg
Arrangør: Norges Sosiale Forum 

GRØNT SKIFTE ELLER GRØNN KOLONIALISME? 
Tid: lørdag 18.00 - 19.30
Urfolk verden over lever fortsatt med og av næringer 
som er tett knyttet til naturen. De merker klimaendringer 
først og må ta konsekvensene av det moderne samfun-
nets utvikling. Samtidig er urfolk de som må ofre mest 
i det grønne skiftet.
Hvordan løser vi dette? Hvordan påvirker klimaendringer 
urfolk og hvilke utfordringer møter urfolk i det grønne 
skiftet? Urfolk vil også ta del i å stanse klimaendringer, 
men hvor mye skal de ofre av sitt eget livsgrunnlag? Vi 
prøver å finne ut hvordan vi kan nå klimamål og hvordan 
man inkluderer urfolk i å finne gode løsninger. Det ink-
luderer utfordringer som jernbane, vindmøller, gruvedrift, 
plantasjer, med mer.
Med: Grace Blakeley, Marie Storli, Eva Maria Fjellheim, 
Ole Henrik Lifjell, Alida Domaas, Jonas Algers og 
Therese Woie. Møteleder: Susanne Normann
Arrangør: Norges Sosiale Forum, Noereh, Latin Amerika-
gruppene, Rethinking Economics, Spire

AVSLUTNINGSMØTE: STOPPER SOLIDARITETEN VED 
GRENSEN?
Tid: søndag 16:00–17:30 
Mens flyktninger drukner i Middelhavet og stues bort i 
leirer i Hellas og Tyrkia går sosialdemokratiske partier 
i Europa mot høyre i sin flyktningpolitikk. Det ser vi 
blant annet på forslag fra Arbeiderpartiets migrasjonsut-
valg, og politikken som føres av den danske regjeringen. 
Den nye regjeringen foreslår å sende flere asylsøkere til 
såkalte trygge tredjeland i den nye plattformen, dette 
kan bidra til en dominoeffekt i Europa der rike land vil 
betale seg ut av internasjonale forpliktelser og skyve 
ansvaret for flyktninger over til andre deler av verden. 
Hva skjer med venstresidens solidaritet med mennesker 
på flukt når sosialdemokratiet svikter? Hvordan kan ven-
stresiden gjenreise en solidarisk flyktningpolitikk?
Med: Marian Hussein, Kristina Quintano, Rune Berglund 
Steen, Yasmin Mouafaq, Ayat Majbel Saeid, Rauand Is-
mail, Liv Kjølseth, Pål Nesse og Hannah Asefaw. 
Møteleder: Evy Ellingvåg
Arrangør: Norges Sosiale Forum, Rødt, SV, MDG, Solidar-
itetsungdommen, UMEU

HVORDAN MØTE EN NY PANDEMI MED SOLIDARISK 
VAKSINEPOLITIKK?
Tid: lørdag 12:00–13:30  
Fordelingen av COVID-19 vaksiner i verden er ekstremt 
urettferdig der noen land har mange flere doser enn 
de trenger, mens andre land har nesten ingen doser. 
COVID-19 vaksinen burde vært et globalt fellesgode 
slik at alle sikres en rettferdig tilgang, og kunnskap og 
teknologi om hvordan vaksinene lages kan deles fritt. 
Slik ble det ikke. Er det nå på tide å ta  diskusjonen om 
vi skal reformere patentsystemet på medisin? 
Med: Daniel Bertossa, Sangeeta Shashikant, Joachim 
Henriksen, Erlend Grønningen, Henriette Killi Westhrin, 
Iren Mari Luther, Kirsten Myhr, Anniken Storbakk
Møteleder: Helene Bank
Arrangør: Norges Sosiale Forum, Handelskampanjen, 
Spire,  Fagforbundet, Norsk Folkehjelp, Changemaker.

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

FREDAG 19. NOVEMBER    

SOLIDARITETSTEPPET: ÅPNINGSSERMONI
Tid: 10:00–11:30              Sted: Hallen
Et lappeteppe av solidaritetshistorier stilles ut i 
hallen på Doga. Det blir åpningsseremoni med ulike 
kulturelle innslag og historier fra teppet.
Solidaritetsteppet vil være utstilt under hele 
konferansen. Det vil være et aktivistrom, en arena 
med kulturelle innslag og verksteder.
Ønsker du å bidra til teppet er det bare til å komme 
innom vår sy-stand for inspirasjon.
Med: Folk som har bidratt til teppet, Re:act
Arrangør: Latin-Amerikagruppene i Norge

FOLKETS MAKT OG MILJØSTYRING: DEN KUBANSKE 
TILNÆRMINGEN TIL NATURFARER OG REDUKSJON 
AV KATASTROFER
Tid: 10:00–11:30                  Sted: Formlab 
En introduksjon til Cubas globalt anerkjente suksess 
innen katastrofe-risikoreduksjon (DRR), forklart 
gjennom dialektikk og kompleksitetsteori som 
perspektiver for å analysere komplekse systemer 
og deres elementer, deres sammenkobling, gjensidig 
avhengighet og co-evolusjon.
Med: Javier Sandoval Guzman
Arrangør: Cubaforeningen

KLIMAKRIGEN: SLAGET OM RUSSLANDS 
MILJØBEVEGELSE
Tid: 12:00–13:30               Sted: Mezzaninen
Russiske myndigheter fører en krig mot 
sivilsamfunnsorganisasjoner. Mediehus, organisasjoner 
og aksjonister blir malt inn i et hjørne omringet av 
et stadig strammere lovverk. Klimaaktivister er blant 
de som ser seg konstant over skulderen i frykt for 
overvåking, rettsforfølgelse og sanksjoner.
Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt viser filmen 
«Grassroots» med en påfølgende samtale.
Med: Bror Eskil Heiret, Irina Bashmak
Arrangør: Natur og Ungdom
Språk: Engelsk

MAKING WOMEN VISIBLE
Tid: 10:00–11:3      Sted: Kulturkirken Jakob
Palestinske kvinner forteller hvordan de har arbeidet 
for å styrke og organisere kvinner i fagforeningen 
The New Unions på Vestbredden. 
Med: Jessica Fenn-Samuelse, Hanan Salman, Faten 
Abu Nasser og Sundus Abu Ateeq
Arrangør: LO i Oslo, Palestinakomiteen i Norge
Språk: Norsk, engelsk, arabisk

FRA “COLD RESPONSE” TIL VARM SOLIDARITET
Tid: 12:00–13:30               Sted: Hallen
I 2022 planlegges en ny militærøvelse i Norge på 
størrelse med NATO-øvelsen «Trident Juncture» som 
i 2018 samlet rundt 50.000 soldater fra over 30 
nasjoner. Tema for møtet er å bygge solidaritet, 
ikke øve på krig. Møtet har form av en workshop 
for å diskutere ulike aksjonsformer ulike steder. 
Fra fysiske markeringer til kampanjer på sosiale 
plattformer og kunstneriske uttrykk.
Med: Ava Borch-Solem, Geir Hem, Liss Schanke, 
Lilleba Gedde-Christensen, Rolf Ringdal og Arne 
Reidar Pettersen
Arrangør: Stopp NATO
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FEMINISTISK SELVFORSVARSKURS FOR JENTER
Tid: 14:00–17:00 OBS: 3 timer Startssted: Formlab
Jenter er ikke trygge i dagens patriarkat. De utsettes 
for vold i mye større grad enn menn, og vi har 
sett at rettssystemet heller ikke tar jenter på alvor 
når de blir utsatt for voldtekt. Derfor arrangerer 
Sosialistisk Ungdom selvforsvarskurs for alle jenter.
Med: Luka Andrine Hansen Dyrnes, Frida Nodeland 
Indregard 
Arrangør: Sosialistisk Ungdom

FREDAG 19. NOVEMBER   FREDAG 19. NOVEMBER   

BOKLANSERING: IDEER FOR Å UTSETTE VERDENS 
UNDERGANG
Tid: 12:00–13:30       Sted: Kirkerommet
Aldri før har så stor oppmerksomhet vært rettet 
mot behovet for å sikre klodens klima og miljø. 
Samtidig fortsetter mennesker å ødelegge naturen 
gjennom tøylesløst forbruk. Står verden på randen 
av kollaps? Ailton Krenak, forfatter av «Ideer for å 
utsette verdens undergang», mener det ikke er for 
sent å redde verden. Vi diskuterer hvordan.
Med: Ailton Krenak, Liisa-Rávná Finbog,
Susanne Normann og Larissa Avelar
Arrangør: Camino Forlag

DEGROWTH - ET GODT LIV FOR ALLE
Tid: 15:30–17:00                 Sted: Hallen 
Vi trenger et nytt og solidarisk økonomisk system 
som kan gi alle et godt liv uten evig forbruk av 
energi og materielle ressurser. Kan Degrowth være 
veien å gå? For å visualisere diskusjonen og vår 
felles visjon, vil tegenserieskaper Ida Neverdahl 
illustrere live.
Med: Anna Nordahl Carlsen, Marie Storli, Ellen 
Stenslie, Randy Gunnar Bohmann-Lange, Simon 
James, deg?
Arrangør: Rethinking Economics, Extinction Rebellion

STUDENTS BY DAY REBELS BY NIGHT
Tid: 14:00–15:00              Sted:  Mezzaninen 
Fighting for freedom of speech, freedom of assembly 
and free elections in contexts where others do not 
dare take to the streets, students take great personal 
risks for the benefit of the whole society. How can 
we better ensure that student activist are better 
protected so that they can continue their activism.
Med: Hector Ulloa, Renee Karunungang, Chris Millora, 
Sebastian Berger, Sunniva Whittaker
Arrangør: SAIH
Språk: Engelsk

HVORDAN LØSER FAGBEVEGELSEN LØSARBEID?
Tid: 14:00–15:00               Sted: Hallen
Om man er frilanser, ansatt i en liten stilling på 
sykehjem eller i butikk som må jakte vakter, er 
sykkelbud betalt per oppdrag: felles for disse 
arbeidstakerne er at de lever med en usikkerhet 
om hvor mye lønn man har på slutten av måneden, 
mange mangler flere grunnleggende rettigheter.
Hvorfor er det viktig å være ansatt heller enn 
selvstendig næringsdrivende? Hvem vinner på at 
uavklarte ansettelsesforhold? Hvordan kan vi skape 
kollektive løsninger når folk jobber spredt og hver 
for seg?
Med: Espen Landgraff, Jonas Bals, Ellen Engelstad 
Arrangører: Oslo Transportarbeiderforening, Manifest 
Tankesmie

VARMT NABOSKAP I NY KALD KRIG
Tid: 15:30–17:00               Sted: Mezzaninen
Kan lokalt naboskap og grensesamarbeid være et 
motmiddel til krig, og hvor viktig er grensesamarbeid 
og dialog i en tid der stormaktsrivaliseringen 
tilspisser seg? Ishockeylaget Kirkenes Puckers spiller 
i Barents Hockey League med finske og russiske 
lag. Barents Hockey League bygger på en historisk 
tradisjon om samarbeid, kulturutveksling og handel 
mellom grenseboerne i Barentsregionen, og midt i 
en iskald sikkerhetspolitisk situasjon bryter spillerne 
ned fordommer og fiendebilder på tvers av grenser 
gjennom hockey og vennskap.
Med: William Sjøstrand, Claus Bergersen, Bjørnar 
Moxnes, Julie Wilhelmsen, Oda Andersen Nyborg
Arrangør: Nei til Atomvåpen, Norges Fredsråd

ÅPNINGSMØTE: SOLIDARITET OG SOSIALE 
BEVEGELSER: KAMPEN FOR ALTERNATIV 
GLOBALISERING
Tid: 18:00                  Sted: Kirkerommet
Mer informasjon s. 3

FOLKEKJØKKEN DEL 1
Tid: 14:00–15:00                   Sted: Lavvo
Matsvinn er et etisk, miljømessig og politisk problem 
og omtrent en tredjedel av maten som produseres i 
verden i dag blir kastet. Et folkekjøkken er solidaritet 
i praksis der vi bruker mat som skal kastes, og lager 
et ordentlig måltid til folk som trenger det. Denne 
første delen av et tredelt program om Folkekjøkken 
vil ta for seg skolering og diskusjon om den radikale 
politikken og historien bak folkekjøkkenet.
Arrangør: Norges Sosiale Forum

HVORDAN TA TILBAKE MAKTA I DEN DIGITALE 
ØKONOMIEN?
Tid: 12:00–13:30                  Sted: Formlab 
Digitaliseringen av samfunnet skjer i en enorm 
hastighet. Det er informasjonen vi skaper i form av 
data som gjør denne digitaliseringen mulig. I dag 
eier kun seks selskaper 70 % av verdens innsamlede 
data. Hvordan skal vi sikre demokratisk makt over 
dataene våre - og dermed samfunnsutviklingen?
Med: Philip Mlonyeni, Ellen Dalen
Arrangør: Attac Norge, NTL, Fagforbundet

SUBVERTISING
Tid: 14:00 - 18.00                Sted: Krypten
Subvertising Norway stiller med både erfaring og 
kompetanse i en todelt bolk hvor de først forteller 
om hvorfor og hvordan de driver med adbusting, før 
deltakerne selv skal få satt teori ut i praksis med å 
lage plakater som vi etterpå tar med ut og bruker 
til adbusting.
Arrangør: Subvertising Norway

DE FÆRRESTE AV DE UTVALGTE: KJØNN OG 
SEKSUALITET I MINORITETEN
Tid: 15:30–17:00               Sted: Formlab
Vi ønsker å invitere til samtale, erfaringsutveksling 
og verksted der vi sammen kan produsere noe som 
sprer kunnskap til andre og samarbeid i mellom 
hverandre for å få en større solidaritetsbevegelse til 
å føre minoriteters kamp. 
Med: Salam, Garmeres, Skeivt kristent Nettverk, 
Norges handikapforbund Ungdom, Skeiv ungdom
Arrangør: Noereh

KUNSTSALONG
Tid: 20:00–22:00               Sted: Kirkerommet
På årets Globaliseringskonferanse blir det kunstsalong 
både fredag og lørdag kveld i Kirkerommet.
Her kan man oppleve et stort spenn av ulike 
kunstuttrykk med politisk brodd, fra musikk, dans, 
figurteater og slampoesi til life-coaching og guidet 
meditasjon. I år har også dragking-gruppa Gutta 
blitt invitert til å være vertskap for kunstsalongene. 
De vil bidra med sitt unike perspektiv for å skape 
sammenheng og mening i kunsten og i tilværelsen 
generelt. Kveldens tema er: Fra krise til kamp!
Med: Gutta, Ohnesorg, Sosialistisk Kor og Saleh 
Mahfoud 
Arrangør: Norges Sosiale Forum
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LØRDAG 20. NOVEMBER   LØRDAG 20. NOVEMBER  

RADIOKINO MED VERKSTED: HVORDAN SKAPE ET 
SOLIDARISK MATSYSTEM
Tid: 10:00–11:30 Sted: Mezzaninen
Hva kan et solidarisk matsystem være? Hvordan 
kan vi skape det, for matprodusenter og verdens 
befolkning? Med utgangspunkt i radiodokumen-
taren «Forsynt?» og innledninger fra småbønder i 
India, Brasil og Malawi diskuterer vi kollektivt be-
grepet matsuverenitet, og hvorfor det er viktig når 
vi snakker om løsninger for et solidarisk matsystem.
Med: De Jordløses Bevegelse (MST) i Brasil, Network for 
Youth Development (NfYD) i Malawi, La Via Campesina
Arrangør: Latin-Amerikagruppene i Norge, Spire og NBS

PLENUMSMØTE: HVORDAN MØTE 
EN NY PANDEMI MED SOLIDARISK 
VAKSINEPOLIT IKK?
Tid: 12:00–13:30 Sted: Kulturkirken Jakob
Mer informasjon s. 3

HVORDAN STANSE ULOVLIG KAPITALFLUKT?
Tid: 14:00–15:00 Sted: Krypten
Årlig forsvinner rundt 600 milliarder dollar i kapi-
talflukt.  De multinasjonale selskapene bruker flere 
ulike metoder for å komme seg rundt skattereglene. 
Hvordan skjer det, og hvordan kan man stoppe det?
Arrangør: Changemaker.

NY LÅT I DEN HANDELSPOLITISKE PIPA
Tid: 10:00–11:30 Sted: Hallen
De fleste partiene i opposisjon før Stortingsvalget 
2021 har ytret eller vedtatt at det må sikres mer 
åpenhet og demokrati rundt inngåelse av handels- 
og investeringsavtaler. Hva er nå partienes plan for å 
sikre dette skiftet? Attac, Spire og Handelskampan-
jen inviterer partiene som står for det nye flertallet 
til paneldebatt.
Med: Hege Skarrud, Jean Blaylock, Caroline Herlofsen, 
Sigrid Heiberg, Torgeir Knag Fylkesnes, Benedikte 
Pryneid Hansen, Eivind Vad Petterson
Arrangør: Spire, Attac, Handelskampanjen.

TYRKISK KRIGFØRING TRUER MED Å ØDELEGGE 
LIVSGRUNNLAGET I DE SELVSTYRTE DELENE AV 
SYRIA. HVA KAN NORGE OG NATO GJØRE?
Tid: 10:00–11:30  Sted: Formlab 
Siden seieren over IS har krigen i Syria tatt mindre plass i 
spaltene i norske medier, men konflikten er langt fra over. 
I stadig nye angrep har Tyrkia, med samarbeidspartnere i 
islamske militser, angrepet og okkupert nye områder fra den 
autonome administrasjonen i Nord og Øst-Syria (AANES). 
En del av krigføringen finner sted gjennom systematisk 
ødeleggelse av livsgrunnlaget gjennom kontroll av 
vannforsyninger, avskoging og ødeleggelse av naturressurser. 
Med: Robert Mood, Seher Aydar, Dr. Nazan Üstündağ
og Rozerin Algunerhan
Arrangør: MDG, Solidaritet med Kurdistan og Ungkurd 

HVORDAN AVKOLONISERE NORSK BISTANDSPOLITIKK? 
Tid: 14:00–15:00  Sted: Formlab
Hva betyr egentlig avkolonisering? Avkolonisering er 
en prosess for å endre systemer vekk fra sine koloni-
ale røtter, og å utfordre eksisterende maktstrukturer 
og dogmer. Derfor må vi ta et oppgjør med bistand-
spolitikken. Hva betyr avkolonisering for økonomifa-
get - og ikke minst utviklings- og bistandspolitikken?
Med: Hamdi A. Mohamed, Hector Ulloah, Rahwa Yo-
hannes, Anne Håskoll Haugen, Marie Storli og
Julie Rødje
Arrangør: Rethinking Economics Norge, Spire, SAIH

ER DET HÅP FOR BEDRE ARBEIDSFORHOLD I 
KLESBRANSJEN?
Tid: 14:00–15:00 Sted: Hallen 
Nye spilleregler med norsk åpenhetslov og internasjonal 
sikkerhetsavtale! Tekstilproduksjonen har i mange 
år vært preget av svært kritikkverdige arbeidsforhold, 
farlige fabrikker og lave lønninger. Den 1. juli 2022 
trer Åpenhetsloven i kraft i Norge og frivillig etikkarbeid 
erstattes med pålegg for større ansvarlighet. Hva krever 
Åpenhetsloven og OECDs retningslinjer av tekstilaktører?
Med: Cathrine Halsaa, Carin Leffler, Khalid Mahmood, 
og Jonas Ådnøy Holmquist
Arrangør: Framtiden i våre hender

VERDENS SOSIALE FORUM OG ATTAC SITT 
EUROPEISKE SOMMERUNIVERSITET
Tid: 14:00–15:00  Sted: Mezzaninen 
Norges Sosiale Forum og Attac informerer om og 
mobiliserer til Verdens Sosiale Forum og Attac sitt 
europeiske sommeruniversitet.
Verdens Sosiale Forum 2022 vil avholdes i Mexico, 
sannsynligvis den første uka i mai. Attac arrangerer 
sitt europeiske sommeruniversitet i Frankfurt, 
Tyskland i august. Arrangementene er viktige 
internasjonale møtesteder for global og europeisk 
mobilisering og alliansebygging.
Arrangør: Attac Norge og Norges Sosiale ForumSOLIDARITETSLØP 

Tid: 14:00 - 15:00                Oppmøte: Parken
Klassekrig og Sport Idrettslag (KOS-IL) inviterer 
med dette alle interesserte til å være med å 
løpe et solidaritetsløp gjennom byens gater. I 
Solidaritetsløpet er ikke målet å komme først frem, 
men å ha en god opplevelse gjennom fysisk aktivitet 
i et kameratslig fellesskap. Løypa er på 5 kilometer, 
med drikkestasjon halvveis. Vi vil holde oss i en  
eller flere samla grupperinger hele veien.
Arrangører: Klassekrig og sport idrettslags (KOS-IL)

MUSIKK- OG MALEVERKSTED
Tid: 15:00 –16:30 Sted: Lavvo
Billedkunstneren Anna Weilhartner vil veilede publi-
kum i hvordan man kan bruke levende musikk fra 
den franske trommeslageren Nino Baleyte og sakso-
fonist Sigrid Aftret som inspirasjonskilde til å male. 
Under prosessen vil alle som vil få være med å både 
male og diskutere. Det kreves ingen forkunnskaper 
om verken maling eller musikk, så ta med deg nys-
gjerrighet og utforskertrang og bli med! 

FOLKEKJØKKEN DEL 2
Tid: Avtales på fredag etter del 1 Sted: Lavvo
Matsvinn er et etisk, miljømessig og politisk problem 
og omtrent en tredjedel av maten som produseres i 
verden i dag blir kastet. Et folkekjøkken er solidaritet 
i praksis der vi bruker mat som skal kastes, og lager 
et ordentlig måltid til folk som trenger det. I del to 
av det tredelte programmet om Folkekjøkkenet vil 
det hentes inn overskuddsmat og dumpster dives. 
NB: påmelding!
 

BYTTEMARKED
Tid: 11:00 - 17:00               Sted: Lavvo
Velkommen til byttemarked i Globaliseringskonferansens 
parkområde! Her kan du komme og bytte klær, bøker, 
sko, interiørting og annet du måtte ønske. Ta med 
noe du vil gi et langt liv hos en annen eier, og bytt 
det inn i noe nytt og fresht du kan ta med deg hjem.
Arrangører: FIVH og FIVH Oslo studentlag

BOKBAD: STREIK!
Tid: 10:00 - 11:30               Sted: Lavvo
Jonas Bals kommer for å snakke om sin nye bok: 
Streik! Streik er historien om dannelsen av det 
moderne Norge, om klassekamp og arbeidsfred, og 
om frihet og menneskeverd. 
Velkommen til en samtale om streik, boken og 
fenomenet! 
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LØRDAG 20. NOVEMBER  

KAN GRUNNINNTEKTPRINSIPPENE REDDE 
VELFERDSSTATEN?
Tid: 15:30–17:00  Sted: Formlab
Grunninntekt er en nærliggende, demokratisk og 
bærekraftig løsning. At alle skal i arbeid og at det 
er arbeid til alle som vil er foreldet og har resultert i 
fattigdomsfeller og manglende exit løsninger når en 
har havnet på trygd.
Med: Mona Nicolaisen, Marie Storli, 
Øyvind Steensen, Kjell Magne Fagerbakke, Georg 
Espolin Johnson
Arrangør: BIEN Norge, LO, Rethinking Economics

IMF OG GJELDSKRISER I SØR: VEIER TIL ET   
RETTFERDIG PENGEFOND
Tid: 15:30–17:00  Sted: Krypten
IMF står sentralt i verdens internasjonale finansielle 
samarbeid, men har i stor grad vært dominert av de 
rike landene og bidratt til å opprettholde en skjev 
maktfordeling i verdensøkonomien. På bakgrunn av 
en ny bølge gjeldskriser i det globale sør, samles vi 
for å diskutere strategier for endring.
Med: Lidy Nacpil, Bhumika Muchhala, John P. Maketo.
Arrangør: Attac Norge, SLUG - Nettverk for rettferdig 
gjeldspolitikk, Fellesrådet for Afrika, Changemaker, 
Redd Barna

SØNDAG 21. NOVEMBER 

SOLIDARITETSTEPPET: TEATERVERKSTED - KVINNEKAMP 
OG KJØNNSBASERT VOLD
Tid: 10:00–13:00 OBS: 3 timer Sted: Hallen 
Gjennom forumteater vil Latin-Amerikagruppene og 
Re:ager forumteater rette fokuset mot seksuell og 
kjønnsbasert vold og de strukturene som fører til 
vold. Forumteater kommer fra Brasil, og er basert på 
Augusto Boals tanker og arbeid rundt De undertryk-
tes teater. Her vil vi bruke oss selv og egne kropper 
til å bli mer bevisste, og vise solidaritet med jenter 
og kvinner som blir utsatt for dette. Etter verkstedet 
vil vi ha en åpen markering. NB: Påmelding
Med: Re:ager forumteater
Arrangør: Latin-Amerikagruppene i Norge

FYSISK TILSTEDEVÆRELSE: FORTSATT LIKE   
RELEVANT SOLIDARITETSSTRATEGI?
Tid: 10:00–11:30  Sted: Mezzaninen
Vi tar for oss tre ulike modeller for fysisk tilst-
edeværelse av internasjonale “brigadister” i land i 
sør med mål om å beskytte menneskerettighetene, 
synliggjøre brudd på dem og stille det internasjon-
ale samfunnet til ansvar. Truslene mot mennesker-
ettighetsforkjempere kommer fra nye steder, store 
multinasjonale selskaper har føtter i flere leire og 
land og er vanskelige å ansvarliggjøre, vi samar-
beider mer digitalt enn fysisk og det siste året har 
pandemien tvunget oss til å tenke annerledes på 
hvordan vi jobber sammen. Er fysisk tilstedeværelse 
som solidaritetsstrategi like aktuell i 2021?
Med: Katrine Ringhus
Arrangør: Peace Brigades International (PBI) Norge, 
Latin-Amerikagruppene og Kirkens Nødhjelp

INGEN VEI TILBAKE! AKTIVISME MOT 
KJØNNSLEMLESTING
Tid: 10:00–11:30  Sted: Kirkerommet
Kvinnefronten i Bergen slapp i mars dokumentaren    
 «INGEN VEI TILBAKE! Aktivisme mot kjønnslemlesting 
i Singidaregionen, Tanzania». Se filmen og hør mer om 
arbeidet på møtet. Filmen er et samarbeidsprosjekt 
mellom Chiku Ali, Thera Mjaaland og Agnete Strøm.
Med: Agnete Strøm, Chiku Ali
Arrangør: Kvinnefronten
Språk: Norsk innledning, norsk tekst på film

FRA KOLONIHERRER TIL UNION - EUS ROLLE I 
INTERNASJONAL POLITIKK
Tid: 10:00–11:00 Sted: Formlab
EU er verdens største økonomi, og flere av verdens 
rikeste land er medlemmer. Flere av medlemslandene 
er også tidligere koloniherrer. På møtet skal vi se 
nærmere på hva EUs rolle er internasjonalt. EU har 
felles utenrikspolitikk, og vi skal se mer på hvordan 
denne påvirker verden, og på EUs rolle i internasjon-
ale avtaler og organer. Vi skal også ta en nærmere 
titt på EUs handelsavtaler med tredjeland, og om 
EUs politikk gagner resten av verden eller ikke.
Arrangør: Ungdom mot EU

PLENUMSMØTE: GRØNT SKIFTE ELLER 
GRØNN KOLONIALISME?
Tid: 18.00 - 19.30 Sted: Kirkerommet

Mer informasjon s. 3

KUNSTSALONG
Tid: 20:00–22:00               Sted: Kirkerommet
På årets Globaliseringskonferanse blir det kunstsalong 
både fredag og lørdag kveld i Kulturkirken JAKOB. 
Her kan man oppleve et stort spenn av ulike 
kunstuttrykk med politisk brodd, fra musikk, dans, 
figurteater og slampoesi til life-coaching og guidet 
meditasjon. I år har også dragking-gruppa Gutta 
blitt invitert til å være vertskap for kunstsalongene. 
De vil bidra med sitt unike perspektiv for å skape 
sammenheng og mening i kunsten og i tilværelsen 
generelt. Kveldens tema er: En annen verden er 
mulig!
Med: Gutta, Hanna Asefaw, Ella Honeyman-Novotny 
og Ya Tosiba
Arrangør: Norges Sosiale Forum

WORKSHOP ON DIGITAL ACTIVISM
Tid: 15:30–17:00  Sted: Mezzaninen 
Join us for a hybrid digital/physical workshop – led 
by activists from the Global South – that aims to 
equip activists with tools and concepts required 
to successfully execute digital activism campaigns. 
The workshop will cover concrete tools for creating, 
executing, adjusting, and measuring collective digital 
activism campaigns that aid real social changes.
Med: Maria Luiza, Freire, Vanessa González   
Arrangør: Karibu Foundation, Fundación Ciudadano 
Inteligente (Chile). 
Språk: Engelsk

VIRKER BISTAND SOLIDARISK?  
Tid: 15:30–17:00         Sted: Hallen 
Hva er effekten av bistand til et folk som lever 
under okkupasjon og apartheid? For palestinerne 
er bistanden livsviktig. Økonomien er kvelt av den 
pågående okkupasjonen og krigføring av Israel. Så 
mye som 75% av bistanden til Palestina havner i 
Israel gjennom salg av varer og import som palestin-
erne ikke selv kontrollerer. Bidrar bistanden til status 
quo? Virker bistand solidarisk? Hva er effekten av 
bistand til et folk som lever under okkupasjon og 
apartheid?
Med: I-Kjersti G. Berg, Linda Tabar, Morten Heszlein.
Arrangør:  Palestinakomiteen i Norge og Ship to Gaza

FOLKEKJØKKEN DEL 3
Tid: 10:00–14:00  Oppmøte: Park
I siste del av det tredelte programmet om 
Folkekjøkkenet vil deltakerne lage mat sammen og 
bli med og dele det ut til dem som trenger. Vi deler 
ut alt vi får inn, enten det blir brukt i matlaging eller 
om det gis vekk etterpå. NB: påmelding
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SØNDAG 21. NOVEMBER  

FOLKEDIALOG OM SOLIDARITET! 
Tid: 14:00–15:30  Sted: Formlab
La oss løfte frem samarbeid, deling av kunnskap og 
solidaritet mellom NGOs - på en plattform av hu-
manismens raushet! Hva er solidaritet, og hva bidrar 
til og hindrer solidaritet? Hvilke erfaringer sitter vi 
i sivilsamfunnet med og finnes det noen fellesnev-
nere på tvers av våre organisasjoner? Bli med på 
en samtale der vi dykker inn i personlige erfaringer 
rundt solidaritet hos oss selv, og hos arbeidere fra 
Leger Uten Grenser, Dråpen i Havet, Nansen Freds-
senter og Humanistenes egen husfilosof Alexandra 
Esdaile! Gjennom en fasilitert folkedialog vil panelet 
og publikum få sjansen til å prate sammen og dele 
sine tanker, perspektiver og opplevelser. Til forskjell 
fra formatet debatt, diskusjon eller panelsamtale er 
en folkedialog en åpen og ærlig samtale der vi kun 
deler erfaringer og stiller spørsmål til hverandre.
Med: Siri Thorsen, Elin Olsen-Nalum, Trude Jacobsen, 
Christiane Seehausen
Arrangører: Humanistene, Nansen Fredssenter, 
Dråpen i Havet og Leger Uten Grenser

SØNDAG 21. NOVEMBER  

BØLLEKURS
Tid: 14:00–15:30  Sted:  Krypten
Vil du lære mer om feminisme? Om kjønnsroller, 
skjønnhetsidealer og forventninger, og hvordan de 
har en virkning på oss? På bøllekurs lærer vi at vi 
ikke står aleine om utfordringene og erfaringene 
våre - det er kollektive problemer, som løses best 
om vi står sammen. Bli med på Bøllekurs!
Med: Rød Ungdom
Arrangør: Rød ungdom

BOLIGEN - SPEKULASJONSOBJEKT ELLER HJEM? 
Tid: 14:00–15:30  Sted: Hallen 
Globalt kjøpes boliger av storaktører som betrakter 
hjem som varer: Boligmarkedet finansialiseres, og 
økende boliglån får «hjulene til å gå rundt» i norsk 
økonomi. Hvilke motkrefter finnes i Europa og i 
Norge? Hvilke finansierings- og organisasjonsmodeller 
kan tenkes i selveierlandet Norge?
Med: Marie Storli, Peter Ringstad , Sarah Prosser,
Ole Pedersen, Alf Jørgen Schnell.
Arrangør: Spire, Attac og Tøyen boligbyggelag

WHY THE GREEN NEW DEAL MUST BE SOCIALIST
Tid: 14:00–15:30  Sted: Mezzaninen 
The Norwegian left is in a position where it must 
provide viable and ambitious strategies for a socially 
just green transition. In Norway, as well as globally, 
the Green New Deal has been embraced by the Left 
as the way forward. How can the Green New Deal 
tackle the social and ecological crisis brought on by 
contemporary capitalism? 
Med: Grace Blakely
Arrangør: Gnist tidsskrift
Språk: Engelsk

ÅPEN  ØVING MED SAMBATTAC
Tid: 14:00–15:30  Sted: Parken 
De siste åra har SambAttac Oslo vært et fast 
innslag på byens demonstrasjoner. Har du lyst til 
å bli bedre kjent med SambAttac? Vil du prøve deg 
som trommeslager for første gang? Eller kanskje du 
bare liker å lage liv og lyd på demonstrasjoner? 
Dere er hjertelig velkomne til åpen øving med 
SambAttac! Her kreves det ingen forkunnskaper 
for å delta, bare motivasjon og kamplyst. Årets 
Globaliseringskonferanse avsluttes med en felles 
markering, hvor vi deltar med våre nyinnøvde rytmer.
Arrangører: SambAttac

HVORDAN SER RASISME UT I NORGE I DAG, OG 
HVORDAN BEKJEMPER VI DEN?
Tid: 12:00–13:30  Sted: Formlab
Rasisme er et økende problem i Norge i dag. 
Høyreekstremismen vokser og folk med minoritets-
bakgrunn møter systematisk urettferdighet i dagens 
samfunn. Hvilken politikk og aktivisme skal vi møte 
rasismen med? Vi inviterer til panelsamtale for å 
diskutere hvordan rasismen i Norge ser ut i dag og 
hvordan vi skal bekjempe den.
Med: Sindre Bangstad, Ammal Haj, Andreas Sjalg Unneland
Arrangør: Sosialistisk Ungdom

ABORTRETTIGHETER UNDER ANGREP
Tid: 12:00–13:30  Sted: Kirkerommet
Hvordan jobber kvinnebevegelsen internasjonalt for 
abortrettigheter? Vi snakker om abortkamp med 
aktivister og samarbeidspartnere fra Polen og USA. 
Kan de dra nytte av hverandres kamp? Hvordan kan 
norsk kvinnebevegelse bidra? 
Med: Krystyna Kacpura, Renee Denice Andersen
Arrangør: Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar
Språk: Engelsk

SHRINKING SPACES IN TURKEY                      
Tid: 12:00 - 13:30              Sted: Mezzaninen 
Turkey has been experiencing a severely shrinking 
democratic space for a long period of time. Over 
the last decades there have been several coups 
and the military has had a prominent role within 
Turkish politics. Several Kurdish political parties have 
been suppressed and banned from participating 
in democratic elections, and to this day Kurdish 
MPs and other minorities and activists are being 
allocated from their elected positions or arrested for 
their political participation.
Med: Representatives from HDP
Arrangør: SV, Ungkurd, Solidaritet med Kurdistan
Språk: Engelsk

FIKSEVERKSTED
Tid: 11:00–14:00  Sted: Parken
Velkommen til klesreparasjon i Globaliseringskonfer-
ansens parkområde! Repairable og Framtiden i våre 
hender (FIVH) holder reparasjonsverksted for klær i 
Lavvo 1. Her kan du komme med alt av klær du øn-
sker å reparere. Det er også lov å ta med plagg som 
trenger en oppgradering på en eller annen måte! 
Om plaggene trenger en spesiell glidelås, knapp 
eller lignende er det supert om du kjøper det selv 
på forhånd, så hjelper vi deg å få det fikset.
Arrangører: FIVH, FIVH Oslo studentlag, Repairable

AVSLUTNINGSMØTE: STOPPER 
SOLIDARITETEN VED GRENSEN?
Tid: 16.00 Sted: Kirkerommet
Mer informasjon s. 3

MARKERING: EN ANNEN VERDEN ER MULIG
Tid: 18:00 - 19:00  Sted:  Park
Globaliseringskonferansen 2021 avsluttes med 
sambattac og en mistica! 
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Kirkerommet Krypten Hallen Mezzaninen Formlab Lavvo

10.00 - 11.30 

 

NY LÅT I DEN HANDELSPOLITISKE 
PIPA

RADIOKINO MED VERKSTED: 
HVORDAN SKAPE ET SOLIDARISK 
MATSYSTEM (U)

TYRKISK KRIGFØRING TRUER MED 
Å ØDELEGGE LIVSGRUNNLAGET I DE 
SELVSTYRTE DELENE AV SYRIA. HVA 
KAN NORGE OG NATO GJØRE?

BOKBAD: STREIK!

12.00 - 13.30 PLENUMSMØTE: HVORDAN MØTE EN NY PANDEMI MED SOLIDARISK VAKSINEPOLITIKK?    
 STED: KIRKEROMMET
  

14.00 - 15.00 HVORDAN STANSE ULOVLIG 
KAPITALFLUKT? (U)

ER DET HÅP FOR BEDRE 
ARBEIDSFORHOLD I KLESBRANSJEN?

VERDENS SOSIALE FORUM 
OG ATTAC SITT EUROPEISKE 
SOMMERUNIVERSITET

HVORDAN AVKOLONISERE NORSK 
BISTANDSPOLITIKK? (U)

SOLIDARITETSLØP

15:30 - 17.00 IMF OG GJELDSKRISER I SØR: 
VEIER TIL ET RETTFERDIG 
PENGEFOND

ER BISTAND SOLIDARISK? WORKSHOP ON DIGITAL ACTIVISM KAN GRUNNINNTEKTPRINSIPPENE 
REDDE VELFERDSSTATEN?

MUSIKK- OG MALEVERKSTED (U)

18:00 PLENUMSMØTE: GRØNT SKIFTE ELLER GRØNN KOLONIALISME? (U)
STED: KIRKEROMMET

20:00 - 22.00 KUNSTSALONG

FREDAG 19. NOVEMBER

Kirkerommet Krypten Hallen Mezzaninen Formlab Lavvo

10.00 - 11.30 

 

MAKING WOMEN VISIBLE SOLIDARITETSTEPPET: 
ÅPNINGSSERMONI

FOLKETS MAKT OG MILJØSTYRING: 
DEN KUBANSKE TILNÆRMINGEN TIL 
NATURFARER OG REDUKSJON AV 
KATASTROFER

12.00 - 13.30 BOKLANSERING: IDEER FOR Å 
UTSETTE VERDENS UNDERGANG

FRA COLD RESPONSE TIL VARM 
SOLIDARITET

KLIMAKRIGEN: SLAGET OM 
RUSSLANDS MILJØBEVEGELSE

HVORDAN TA TILBAKE MAKTA I DEN 
DIGITALE ØKONOMIEN?

14.00 - 15.00 SUBVERTISING HVORDAN MØTER FAGBEVEGELSEN 
LØSARBEID?

STUDENTS BY DAY, REBELS AT NIGHT?
(U)

FEMINISTISK SELVFORSVARSKURS 
DEL 1 (U)

FOLKEKJØKKEN DEL 1

15.30 - 17.00 DEGROWTH - ET GODT LIV FOR ALLE VARMT NABOSKAP I NY KALD KRIG DE FÆRRESTE AV DE UTVALGTE: KJØNN 
OG SEKSUALITET I MINORITETEN

FEMINISTISK SELVFORSVARSKURS 
DEL 2 (U)

18:00 ÅPNINGSMØTE: SOLIDARITET OG SOSIALE BEVEGELSER: KAMPEN FOR ALTERNATIV GLOBALISERING 
 STED: KIRKEROMMET

20:00 - 22.00 KUNSTSALONG
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PRAKTISK INFORMASJON

TILRETTELEGGING
Lokalene er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser.

PRISER   FULLPRIS  REDUSERT  SOLIDARITETSPRIS
TREDAGERSPASS:  650,-  350,-  850,-
DAGSPASS:   390,-   210,-                    

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

STOR TAKK TIL TALE HAMMERØ ELLINGVÅG, @SHITTYLINES FOR PLAKAT OG VISUALISERING AV SOLIDARITET

SØNDAG 21. NOVEMBER

Kirkerommet Krypten Hallen Mezzaninen Formlab Lavvo

10.00 - 11.30 

 

INGEN VEI TILBAKE! AKTIVISME 
MOT KJØNNSLEMLESTING

SOLIDARITETSTEPPET: 
TEATERVERKSTED - KVINNEKAMP OG 
KJØNNSBASERT VOLD (U)

FYSISK TILSTEDEVÆRELSE: 
FORTSATT LIKE RELEVANT 
SOLIDARITETSSTRATEGI?

FRA KOLONIHERRER TIL UNION - EUS 
ROLLE I INTERNASJONAL POLITIKK

11:00 - 17:00: 
FIKSEVERKSTED (U)

12.00 - 13.30 ABORTRETTIGHETER UNDER 
ANGREP

SHRINKING SPACES IN TURKEY                      HVORDAN SER RASISME UT I NORGE 
I DAG, OG HVORDAN BEKJEMPER VI 
DEN? (U)

14.00 - 15.30 BØLLEKURS BOLIGEN - SPEKULASJONSOBJEKT 
ELLER HJEM?

WHY THE GREEN NEW DEAL MUST 
BE SOCIALIST

FOLKEDIALOG OM SOLIDARITET! ÅPEN ØVING MED SAMBATTAC (U)

16:00 AVSLUTNINGSMØTE: STOPPER SOLIDARITETEN VED GRENSEN? (U)
STED: KIRKEROMMET

18:00 POLITISK MARKERING: INTERNASJONAL SOLIDARITET - EN ANNEN VERDEN ER MULIG!
STED: UTENFOR KULTURKIRKEN JAKOB

GLOBKONF UNG:
I år er det igjen ungdomsprogram på 
Globaliseringskonferansen!
Vi vil i løpet av konferansen skilte med 
egne bolker med program, quiz, matutdeling 
og forskjellig kun for ungdom i lavvo på 
konferanseområdet. Videre står man fritt 
til å gå på de ulike verksted, foredrag og 
plenumsmøter hvor vi har mange som er 
særlig tilpasset et yngre publikum. Deltakere 
av ungdomsprogrammet har i år eget 
overnattingssted på Haraldsheim vandrerhjem. 
Globkonf Ung er organisert av flere av våre 
ungdomsorganisasjoner i samarbeid med 
Norges Sosiale Forum og er støttet av Aktiv 
Ungdom/Erasmus+.

Alle programbolker som er anbefalt for ungdom 
er merket med (U) i programoversikten.

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. 
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facebook.com/globkonf | @globkonf | #globkonf

EN ANNEN 
VERDEN ER MULIG!

BILLETTER OG PROGRAM: GLOBALISERING.NO

NORGES SOSIALE FORUM

GLOBALISERINGSKONFERANSEN ARRANGERES AV NETTVERKET NORGES SOSIALE FO-
RUM (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 50 FOREDRAG, DEBATTER, KURS, VERKSTED, KUNSTSALONGER, FILMVIS-

NINGER, BOKBAD OG SAMTALER!

HVORDAN SKAPER VI SOLIDARITET I KRISETIDER?

En stor takk til
alle bidragsytere!


