
FEMINISTISKT FORUM UMEÅ 2014! 

 
Det är dags för den tredje upplagan av Feministiskt forum Umeå! 

  

Lördag 5:e april är det dags att skapa en feministisk mötesplats i samhällsvetarhuset 
på universitetet! 

Alla som är nyfikna, intresserade eller engagerade i feministiska frågor är välkomna! 
Temat för i år är Intersektionalitet som belyser hur olika maktstrukturer samverkar i 
skapandet av diskriminering samt hur strukturerna ska motverkas för att skapa ett 
mer jämställt samhälle. 

 

Vi hoppas att dagen kommer kunna bjuda på engagerande föreläsningar, lärorika 
workshops och många möten feminister emellan. Genom att arrangera forumet hoppas 
vi kunna stärka den feministiska rörelsen i stort i Umeå genom att erbjuda en plats att 
träffas och lära av, peppa och inspirera varandra. För detta behöver vi er. 

Innehållet under forumet kommer att formas av de deltagande organisationerna. Både 
organisationer och privatpersoner är välkomna med förslag på programpunkter. 
Planeringsgruppen ser gärna programpunkter som berör temat Intersektionalitet men 
det är inget krav. Planeringsgruppen ser även gärna att programpunkter på andra 
språk än svenska finns på forumet och uppmanar organisationer som vill och kan att 
göra det. Vi står för lokaler och all organisation runt själva forumet, ni fyller det med 
innehåll! 

  

Att delta på forumet är gratis för alla medverkande organisationer och besökare. Vi 
gemomför forumet fristående men har stöd från Studiefrämjandet i Umeå. Feministsikt 
forum Umeå är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. 

 

Vill du/ni vara med? Skicka då en intresseanmälan till femforum.umea@gmail.com ange 
”Intresseanmälan” som rubrik. 

 

Intresseanmälan vill vi ska innehålla: 

1. Organisationen / personens namn 

2. Namn och kontaktuppgifter till en kontaktperson 

3. Vad för typ av programpunkt du/ni vill genomföra (ex. föreläsning, stand-up, 

utställning) 

3. Typ av lokal som  ni önskar (hörsal eller klassrum med plats 60 eller 30) Vi kan inte 
garantera dator i klassrumen 

5.. Vilken teknisk utrustning behövs? 

4. Om ni är intresserad av att ställa upp bokbord eller liknande på någon av de 
allmänna ytorna- 

5. Ämne för programpunkten 

Senast den 24e februari vill vi ha er intresseanmälan, men gärna så snart som möjligt 
för att underlätta vår planering. Vi kommer att återkomma efter det med en bekräftelse 
på att er programpunkt kommer med, och därefter har ni till den 7:e  mars att komma 
in med en beskrivning och eventuella deltagande personer som vi kan använda i 
program och affischer. 

 

Har du frågor så hör av dig till femforum.umea@gmail.com 

 

Hoppas att vi ses på forumet! 

Feministiska hälsningar 

Planeringsgruppen 
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