1.

Mandag 2. mars | 17:00-20:00
KULTURUTVEKSLING GJENNOM MAT
Kom og vær med på en «matreise» til ulike verdens kontinenter! Du vil få anledning til
å være med å lage og smake mat fra forskjellige land, bli kjent med kvinnene fra disse
landene og samtale om ulike matkulturer.
Kong Oscars gate 22
Arrangør: Empo-Flerkulturelt Ressurssenter, Kvinnegruppen Sentrum

2.

Mandag 2.mars | 19:00 – 21:00
KVINNER OG HELSE – FOKUS PÅ AFRIKA
Henriette Sinding Aasen vil holde hovedinnlegget, basert på hennes forskningsopphold
i Sør-Afrika 2013-14. Det vil ta utgangspunkt i Den afrikanske kvinneprotokollens
bestemmelser om reproduktive rettigheter, og handle om de særlige utfordringene
knyttet til mødre- (og spedbarns-) dødelighet, mangler i helse- og fødselsomsorgen
kombinert med HIV-AIDS epidemien i mange afrikanske land, fattigdom, og trekk ved
kjønnsroller/kjønnsdynamikk som forsterker kvinners reproduktive helseproblemer.
Det blir også innlegg av Dora Poni Loro: erfaringer fra Sør-Sudan, og om
helseproblemer som følge av kulturelle praksiser og Nora Wiium: kulturelle normer og
seksuelt forhold mellom generasjonene – fokus Ghana.




Henriette Sinding Aasen, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i
Bergen.
Dora Poni Loro, koordinator ved Empo og Batteriet, Kirkens Bymisjon.
Nora Wiium, førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i
Bergen.

Bergen Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et
verdensomspennende nettverk av yrkeskvinner som arbeider for å bedre kvinners og
jenters livsvilkår. Soroptimist International har rådgivende status i FN, og mottoet er å
være en global stemme for kvinner
Bergen Rådhus, kantinen
Arrangør: Bergen Soroptimistklubb bergen.soroptimistnorway.no
3.

Tirsdag 3. mars | 18:00
DOKUMENTARFILMEN PORNLAND
«How the Porn Industry has Hijacked Our Sexuality» Etter filmen blir det debatt om
pornokulturen og hva vi kan gjøre med den.
Bergen Offentlige Bibliotek, auditoriet
Arrangør: Kvinnegruppa Ottar
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4.

Tirsdag 3. mars |13:00–14:00
KVINNEHELSE
Jordmor Gunvor Raundalen innleder med å snakke egne grenser, prevensjon og
helsemessige konsekvenser av kjønnslemlestelse. Deretter vil det være samtale og
diskusjon.

5.

Kong Oscars gate 22
Arrangør: Empo-Flerkulturelt Ressurssenter, Kvinnegruppen Sentrum
Tirsdag 3.mars | 19:00
SEINABORT – INNSKJERPINGAR OG MORALSK FORDØMMING
Møtet vil gi ei oppsummering av debattane kring seinabort dei siste åra og den sitjande
regjeringa sine innskjerpingar av lova. Kven tar abort seint? Forståing framfor
fordømming. Kvinnar sine rettar opp mot fosteret sin rett.
Debatten kring seinabort dei siste åra har hovudsakleg vore ein debatt om vern av
fosteret sine rettar og vern av rettane til menneske med funksjonshemmingar. Dette
har mellom anna kome til uttrykk via ein debatt om fosterdiagnostikk og retten til å ta
abort på bakgrunn av fosteravvik. Kvinna sine rettar og hennar livssituasjon har
omtrent vore fråverande frå debatten. Dei siste to-tre åra har det vore to framlegg til
innskjerping av abortretten framsett av den sitjande regjeringa. Spørsmålet om
reservasjonsrett for allmennpraktikarar førte til stor debatt og ålment engasjement til
forsvar for kvinner sin rett til abort utan å verta påført skuld og skam. Forslaget om å
skjerpa inn retten til å ta abort oppover i antal veker har derimot knapt fått merksemd
og tilnærma ingen av dei som var aktive deltakarar i debatten om reservasjonsrett har
forsvart kvinna sin rett i dette spørsmålet.
Innledning ved gynekolog og nettredaktør i Norsk gynekologisk forening Mette
Løkeland. Løkeland har skrivet doktoravhandling om implementering av medikamentell
abort til Noreg.
http://bergenbibliotek.no/kalender/seinabort-innskjerpingar-og-moralsk-fordoemming
Bergen Offentlige Bibliotek, stille lesesal 2.etg
Arrangør: Kvinnefronten

6.

Tirsdag 3. mars | 19:00-20:00
ANDERS HASMO DAHL, LEIF STINNERBOM OG NIELS GILJE OM ANNE PEDERSDOTTER
OG DEN MØRKE MIDDELALDEREN
Anne Pedersdotter, ført i pennen av Hans Wiers-Jenssen, er et stort verk i norsk
teaterhistorie. Det tar for seg historien om Anne Pedersdotter, kvinnen som ble gift
med en av Norges første humanister, bergenseren Absalon Beyer. Forestillingen har
premiere 17. mars på DNS i Leif Stinnerboms regi. Den svenske regissøren tar tak i
folkekulturen og er kjent for sine musikalske regiarbeider.
Dramaturg Anders Hasmo Dahl, regissør Leif Stinnerbom og professor i kulturvitenskap
Niels Gilje vil snakke om 1500-tallets heksebrenninger, om Anne Pedersdotter og om
den mørke middelalderen. Gilje har bl.a. forfattet boken om Anne Pedersdotter Heksen
og humanisten. Hovedrolleinnehaverne Reny Marie Gaassand Folgerø og Kristoffer
Sagmo Aalberg vil lese tekstutdrag.
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Gratis! http://www.litthusbergen.no/program/2015/03/foer-premiere-annepedersdotter/

7.

Litteraturhuset i Bergen, Auditoriet
Arrangør: DNS i samarbeid med Litteraturhuset i Bergen
Onsdag 4. mars | 18:00-20:00
TEATERSPORT
På kurset skal vi jobbe med spontanitet og det å tørre å hive seg ut i noe uten å vite hva
resultatet blir. Teatersport handler først og fremst om å ha det kjekt i hverandres
selskap, men også om samarbeid og om å si ja til det usikre. Alt foregår i en uformell
ramme hvor vi skal leke og ha det moro.
Påmelding til: batteriet@skbb.no
Kafe Magdalena, 2 etg, Kong Oscars gate 5
Arrangør: Batteriet Vest-Norge

8.

Onsdag 4. mars | 19:00
6 - TIMERS DAGEN - STRATEGI FOR FORKORTING AV NORMALARBEIDSDAGEN!
Perspektivmeldingen legger opp til en 3-dobling av forbruket innen 2060. 6timersdagen kan være løsningen på en av vår tids største utfordringer. 6-timersdagen
kan være en miljøreform i det den legger til rette for et lavere forbruk og mer tid til de
vi er glade i. Kvinner jobber i praksis 6-timers arbeidsdag, men betaler dette selv
gjennom mindre tilknytning til arbeidslivet, dårligere pensjon og lavere lønn. En kortere
arbeidsdag hvor flere kan jobbe full tid er i tillegg et grunnleggende
likestillingsspørsmål.
Gerd-Liv Valla, i samtale med Oddny Miljeteig og flere. Fylkeslederne fra
Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet og NTL er utfordret til å delta og si noe om hva
fagforeningene mener om forkortet normalarbeidsdag.

9.

Litteraturhuset i Bergen, Zinken Hopp
Arrangør: Kvinnepolitisk utvalg i FO, Likestillingsutvalget i Fagforbundet Hordaland,
Kvinnepolitisk utvalg i SV
Torsdag 5.mars | 09:00-15:30
DAGSKONFERANSE KVINNER I LEDELSE
LO Stat Kvinner i
ledelse 2015 trykk.pdf

Gratis. Påmeldingsfrist 24.02.15 annette.michelsen@bergen.kommune.no

Scandic Bergen City, Håkonsgaten 5
Arrangør: LO stat Hordaland og Sogn og Fjordane, Fagforbundet Hordaland,
Fellesorganisasjonen Hordaland (FO)
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10.

Torsdag 5.mars | 19:00
VOLD OG OVERGREP MOT KVINNER – NASJONALE TALL OG LOVGIVNING
En landsomfattende studie om vold og overgrep slår fast at hele 9,4 prosent av norske
kvinner har blitt voldtatt og at halvparten av dem som blir voldtatt er under 18 år.
Studien er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
(NKVTS).
Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er også vold i nær relasjon. Politiets arbeid mot
familievold har høy prioritet. Det er egne koordinatorer for familievold og seksuelle
overgrep alle politidistrikter, og politiet samarbeider med mange etater
Innledere…
Bergen Offentlige Bibliotek
Arrangør: LO familie og likestillingsutvalg og Fellesorganisasjonen i Hordaland (FO)

11.

Torsdag 5.mars | 18:00-20:00
ÅPENT MØTE: «A PATH SO TWISTED» TEMA PUNK FEMINISME
Jack Halberstam will amplify claims he made in The Queer Art of Failure about
forgetting traditions of knowing, undoing disciplinary training and about getting lost on
the way to actually experiencing the world anew. In addition, he will build upon some
new work he has been doing on generational knowledge, trauma and the necessarily
twisted relations between the personal and the political.
Litteraturhuset i Bergen, Olav H. Hauge
Arrangør: Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK)

12.

Fredag 6.mars | 09:00-10.30
NÅR UNNTAKET BLIR EN DEL AV REGELEN – OM MIDLERTIDIGHET I ARBEIDSLIVET
På oppdrag fra Unio har AFI gjennomgått senere tids forskning om midlertidighet i
arbeidsliv – både nasjonalt og internasjonalt.
Midlertidighet er mer et spørsmål om politikk, eller rettere sagt ideologi, enn et
spørsmål om kunnskap. Dette kan også illustreres med de foreslåtte endringene i
Norge, som gjøres til tross for at foreliggende kunnskap tyder på at det nåværende
regulerings¬regimet i Norge fungerer mer inkluderende og sysselsettings¬skapende
enn regulerings¬regimene i de øvrige nordiske landene, hvor Sverige og Finland, som i
størst grad ligner det regjeringen Solberg foreslår, kommer dårligst ut.
Rapporten kan lastes ned her.
•
•

Innleder….
Innleder…

Gratis frokost! Påmelding

13.

Folkets Hus, LO kontoret 2 etasje Håkonsgaten 3
Arrangør: LO Bergen og Omland og …
Fredag 6.mars | 17:00-20:00
KREATIVTWORKSHOP PÅ UNGE KVINNERS ARENA
4

Unge Kvinners Arena er en åpen og trygg arena for unge kvinner med ulike bakgrunn,
der de kan ta opp og diskuterer temaer og problemstillinger knyttet til «den tredje
veien» mellom egen kultur og den norske kulturen. Gjennom diskusjoner, filmvisning
og kreative workshop skaper vi oppmerksomhet og bevisstgjøring rundt viktige
spørsmål som identitet, tilhørighet, verdivalg, frihet og likestilling.
På workshopen skal vi lage plakater og annet kunstarbeid til 8.mars torg. Det vil bli sett
fokus på følgende temaene: begrensing av unges frihet, kvinners verdivalg og vold mot
kvinner.
Enkel servering! Påmelding til: leila.rossow@skbb.no eller dora.loro@skbb.no
Kong Oscars gate 22
Arrangør: Empo-Flerkulturelt Ressurssenter
14.

Fredag 6.mars | 19:00-20:00
155 GRUNNER TIL Å VÆRE FEMINIST
Fjoråret var et godt år for norsk feminisme. Etter tidenes største 8. mars-markering
opplevde kvinnebevegelsen medlemsvekst og økt tilslutning.
Yngre kvinner starter feministiske blogger og nye stemmer kaster seg inn i
likestillingsdebatten. Madeleine Schultz, Marta Breen og Jenny Jordahl har skrevet en
bok om den nye offensiven. I en humoristisk tone guider de leseren gjennom klisjeene
og argumentene feminister møtes med. Samtidig forsøker de å peke ut en politisk
retning for dagens feminisme.
Madeleine Schultz er redaktør av det feministiske nettmagasinet underarbeid.com.
Marta Breen er journalist og forfatter med flere bøker bak seg, blant annet fjorårets
Født feminist. Hele Norge baker ikke.
Jenny Jordahl er designer og illustratør, og hun står bak tegneserien Livet blant
dyrene i Aftenposten.
Bergen Offentlige Bibliotek
Arrangør: Bergen Offentlige Bibliotek

15.

Fredag 6.mars |
KVINNEKVELD

16.

Arrangør: LLH Bergen og Hordaland
Fredag 6.mars | 20:30
RØD PUB –
Appeller ved Oddny Miljeteig og Terje Kolbotn
Feministquiz ved Eva Aarskog og Grethe Kvist
Nøsteboden, Nøstegaten 32 ved Sukkerhusbryggen
Arrangør: Rød Pub - et samarbeid mellom LO, AP, SV og Rødt

17.

Lørdag 7.mars | 14:00-16:00
ODDA-PROSJEKTET FOR 6-TIMARSDAGEN
5

Raudt Odda har utarbeidd ein konkret plan for korleis 6-timarsdagen kan
gjennomførast i heile Odda innan 1.mai 2018, 100 år etter at Odda-arbeidarane
innførte 8-timarsdagen over natta, med ei dagleg nedkorting av arbeidstida frå 9,5
time.
Ei arbeidsgruppe av kvinner og menn med brei røynsle i fagrørsla i Odda er med i dette
prosjektet. Dette planutkastet skal sendast ut på høyring på arbeidsplassane og
fagforeningane i Odda frå 8.mars til 1.mai, før endeleg plan blir utarbeidd. Her har
både kvinnerærsla, fagrørsla og politiske aktivistar på venstresida i Bergen mykje å
lære. Terje Kollbotn (leiar i Raudt Odda og mangeårig fagleg tillitsvald i Odda) vil
presentere Odda-prosjektet for 6-timarsdagen, svare på spørsmål og ta del i ein ny og
spanande debatt om korleis 6-timarsdagen kan gjennomførast i praksis i kvardagen.
Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet
Arrangør: Rødt Bergen og Rødt Hordaland
18.

Lørdag 7.mars | 15:00-18:00
FEIRING AV KVINNEDAGEN I ULKE KULTURER
Kvinnedagen feires internasjonalt og på forskjellige måter. På vårt lørdagstreff vil vi du
høre hvordan kvinnedagen feires i ulike land og hvilke utfordringer kvinner står over.
Kong Oscars gate 22
Arrangør: Empo-Flerkulturelt Ressurssenter

19.

Lørdag 7. mars | 22:00
KVINNEDAGSVORS
En fersk utgave av tidsskriftet Fett kommer fra fabrikken og vi byr på en helaften på
Landmark for å tjuvstarte 8. mars-markeringa.
Live: Johanna Vatne / Heidi Goodbye/ Mama Computer
DJ: Ungehelgesen
Ungehelgesen spiller vanligvis på No Stress, Vaskeriet og Lysverket når hun ikke leker
seg på Chagall sammen med Hiphopbonanza-tjommien Kinolars. Det er mye skamløs
hiphop og rap, og som regel mer enn én låt i løpet av kvelden du har glemt at du en
gang elsket. Til dette arrangementet har hun fått en utfordring fra Fett: Å finne flere
fete, kvinnelige rappere og hiphopartister.
Kr 100,- i døren
http://fett.no/vors/
https://www.facebook.com/events/1507338019510794/?fref=ts
Landmark
Arrangør: Fett
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20.

Søndag 8.mars | 11:00
8.MARS GUDSTJENESTE
Johanneskirken i Bergen
Arrangør: K-forum (KFUK) og Domkirken menighet

21.

Søndag 8.mars | 11:00-13:30
PAROLEVERKSTED
Vi møtes på BIKS kl. 11.00 til paroleverksted og sosialt samvær før vi går sammen i
tog litt før kl. 14.00. Vi vil være med og løfte våre stemmer, stå i solidaritet med
andre kvinner rundt om i verden og sette søkelys på utfordringer mange kvinner
opplever. Vi vil også feire styrken i å være kvinner og styrken i å stå sammen!
Plakater vi bærer i år er:
• Mangfold er styrke!
•Ja til flere minoritetskvinner i arbeidslivet!
• Min identitet er min styrke! En kvinners kropp er en kvinnes valg- stopp
tvangsekteskap!
• Min identitet er min styrke! Spar meg for dine fordommer- jeg er ikke en klient!
• Vold er ikke kjærlighet!
• Min identitet er min styrke! Lytt til meg- la meg snakke!
BIKS, Kong Oscars gate 15
Arrangør: Batteriet Vest-Norge og Empo- flerkulturelt Ressurssenter i samarbeid med
Bergen internasjonale Kultursenter (BIKS)

22.
23.

venter
Søndag 8.mars | 12:30–13:45
WOMEN TO WOMEN
Internasjonal samling i Korskirken




Musikk ved Hanne Vatne & the Butterfly Effect
Appeller og Info stand
Gratis kaffe/te/kaffemat

Arrangør: Åpne Dører
24.

Søndag 8.mars | 14:00-15:00
8.MARS TORGMØTE OG FEMINISTTOG





Hoved appellant: Jette Christensen - Kvinner og Arbeidsliv
Internasjonal appell
Ungdomsappell
Underholdning

Sted: Torgalmenningen
Arrangør: 8.mars initiativet 2015
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25.

Søndag 8.mars | 15:00-17:30
8.MARS FEMINISTFESTEN
Appeller, stands, underholdning, debatt
Salg av fingermat. kaker og kaffe
Hotel Scandic Bergen City, Håkonsgaten 5
Arrangør: 8.mars initiativet 2015

26.

Søndag 8.mars | 19:00-01:00
DON’T THEY KNOW
Internationella Kvinnodagen och Don't They Know....(it's feminism) bjuder in till en
sprakande kväll fylld av fantastiska människors vilja att sprida glädje, kärlek, tolerans,
jämställdhet och konst !
Entre kr 60.
Landmark, Rasmus Meyers Allé 5
Arrangør: Landmark

27.

Mandag 9.mars | 18:00-20:00
BOKKAFÉ - FORFATTER MONIKA NORDLAND YNDESTAD, OM SITT FORFATTERSKAP
Monika Nordland Yndestad er en norsk forfatter født i Os, Bergen i 1964. Hun har lang
erfaring fra nyhets- og krimjournalistikk. "Overdose" fra 2003 er løselig basert på
forfatterens opplevelse av å miste sin egen sønn i overdose. "Drapsmysterier fra
Bergensområdet" er en lokalhistorisk bok som tar for seg 25 drapssaker i tidsrommet
1839-1994.
"Jentene fra balletten" er den første boken om krimjournalisten Alice Bratt, og vant i
2013 Maurits Hansen-prisen – Nytt Blod for beste norske krimdebut i foregående år.
Oppfølgeren "Gapestokk" ble utgitt i januar 2014 og har så langt høstet svært gode
omtaler. I tillegg skriver hun på serien "Fyrstikkpiken" for Aller Forlag. Første bind,
"Malene fra Vika" utkom i februar 2014
Det blir servert kaffe og kaker/frukt.
Bergen Offentlige Bibliotek, 2.etg. Noterommet
Arrangør: Bergen og Midhordland krets av Norges Kvinne og familieforbund og Bergen
Offentlige Bibliotek

28.

Tirsdag 10.mars og torsdag 12.mars | 18:00-21:00
RIKDOM ER Å DELE
Workshop ved Fredrik Hossmann. Hvorfor må vi absolutt eie alt selv? Hvilke muligheter
finnes det for å dele? Hva hindrer oss i å dele og hva hjelper oss til å gjøre det?
Tirsdagen presenterer vi LETS, som er et system for å gi hverandre tjenester uten å
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bruke penger, men ved å bruke tid som valuta. Dette kan kalles en tidsbank og er
spesielt godt for å styrke lokal kontakt mellom folk.
Torsdagen brukes til ulike enkle spill, som alle har til felles at de øver kommunikasjon
og evnen til å bruke fantasi til å finne løsninger.
Påmelding til batteriet@skbb.no. Ta med litt til felles matbord
Kafe’ Magdalena i Kong Oscars gate 5
Arrangør: Fredrik Hossmann i samarbeid med Batteriet Vest-Norge
29.

Onsdag 11.mars | 19:00-20:00
FEMINISME I ISLAM: MED RELIGION SOM VERKTØY FOR LIKESTILLING
Møtet vil gi et overblikk over feminisme i islam: historiske og teologiske røtter, nasjonal
og politisk kontekst. Ulike feministiske retninger og aktører. Koranen og den religiøse
tradisjonen som verktøy for likestilling. Kritikk og utfordringer.
Innledninger ved religionshistoriker Marianne Bøe og Liham Hassan. Bøe har skrevet
doktoravhandling om muslimsk feminisme. Hassan er advokatfullmektig og har blant
annet drevet med rådgivning rettet mot det norsk-somaliske miljøet i Norge.
Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet
Arrangør: Norsk kvinnesaksforening i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek

30.

Torsdag 12.mars | 18:00-20:00
ALLE SKAL MED -PÅ DELTID
Hvilke konsekvenser får de blå-blå endringene i arbeidsmiljøloven? Høsten 2014 la
arbeids- og sosialminister Robert Eriksson frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.
Regjeringen åpner blant annet for mer bruk av midlertidige stillinger og vikariater.
Fagforeningene advarer mot økt makt til arbeidsgiverne, dårligere vern for
arbeidstakerne og forvitring av det særnorske trepartssamarbeidet. Samtidig har Fafo
lagt frem en rapport som sier at sikring av felles lønnsdannelse er viktig for å unngå
større sosial ulikhet i Norge. Vil vår arbeidsfremtid bli utrygg og klassedelt som følge av
regjeringens nye forslag, eller vil vår felles velferd bli reddet og få flere i arbeid?
Medlem av arbeids- og sosialkomiteen, Stefan Heggelund, mener det er på høy tid at
arbeidsmiljøloven tilpasses et mer moderne arbeidsliv. Med oss har vi også leder av
Bergen LO, Mads Kleven, som sammen med sine medlemmer går til streik mot
forslagene. Professor i økonomi Kjell Erik Lommerud vil presentere de økonomiske
konsekvensene av den nye arbeidsmiljøloven.
Møteleder: Tiril Rustad Halvorsen
Det Akademiske Kvarter, Tivoli
Arrangør: Studentersamfunnet

31.

Mandag 16.mars | 15:00-17:00
HOMEPARTY MED GUDRUN SCHYMAN
Gudrun Schyman har reist rundt hele Sverige og holdt homeparties, og nå kommer hun
også til Bergen.
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Schyman har blitt et fenomen i Sverige med sin enorme popularitet.
"Jeg er ikke født en feminist, men jeg har blitt det gjennom det jeg har hørt og lært,
både andres erfaringer og min egen. Jeg vet hvor annerledes det er for kvinner og
menn. I verden, i Europa og i Sverige. Jeg vet hvordan min mors liv så ut, jeg vet
hvordan livet mitt har vært / er, og jeg ser hvordan mine barns liv utfoldet seg."
Nå har du mulighet til å få med deg det svært omtalte homepartyet til Schyman.
Ta med papir og penn!
Bergen Offentlige Bibliotek
32.
33.
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