MÅL FOR NORDISK FORUM I MALMÖ 12 -15 JUNI 2014
Kravene i dette slutdokument udgår fra Nordisk Forums 12 temaer, som på sin side bygger på
Handlingsplanen fra Peking.
Kravene retter sig frem for alt til Nordens regeringer og politikere, men også til myndigheder,
institutioner, arbejdsgiverorganisationer, faglige organisationer, kommuner, virksomheder og den
feministiske bevægelse i Norden.

NORDISK FORUM MALMÖ 2014 – NEW ACTION ON WOMEN’S RIGHTS VIL

Formulere krav og konkrete forslag til de nordiske regeringer og politikere koblet til
fremtidens ligestillingspolitik.

Opbygge engagement og forståelse for de ligestillingspolitiske udfordringer og muligheder
inden for regionen.

Fremme og udvikle den nordiske debat om kvinders rettigheder lokalt, regionalt og globalt.

Opbygge netværk til erfaringsudveksling mellem aktivister, forskere, organisationer,
myndigheder, erhvervsliv og almenhed.

Informere om Kvindekonventionen fra Peking. Formulere anbefalinger til fremtidige
strategier for en ligestillet holdbar udvikling og det, som skal følge efter FN’s Millenniummål gennem holdbare udviklingsmål, Sustainable Development Goals, SDG, 2015.

Bryde ny mark gennem at engagere, involvere og anvende kompetencen og nytænkningen
hos den nye generation, som er vokset op siden FN’s Verdens Kvindekonference i Peking
1995.

Styrke den nordiske kvindebevægelses organisering og virkningsgrad samt videreudvikle
internationale perspektiv og engagement.

KRAV TIL DE NORDISKE REGERINGER
Vi deltagere på Nordisk Forum i Malmö 2014 opfordrer samtlige nordiske regeringer til at
gennemføre de anbefalinger og krav, som ligger i Nordisk Forums slutdokument. Vi minder om de
forpligtelser man påtog sig, da Handlingsplanen fra Peking blev underskrevet. Regeringerne
garanterede da en fuldstændig gennemførelse af menneskerettigheder for kvinder og piger som
en tvingende og udelelig del af menneskerettighederne og forpligtede sig til at have et
kønsperspektiv i alle politiske foranstaltninger. Vi pointerer, at kvindegrupper og netværk af
kvinder blev udpeget som særligt vigtige for en effektiv gennemførelse af Handlingsplanen fra
Peking.
”Diskrimination af kvinder defineres som enhver forskelsbehandling, undtagelse eller
indskrænkning på grund af køn som har til følge eller formål at begrænse eller tilintetgøre
anerkendelsen eller udøvelsen af kvinders menneskerettigheder og grundlæggende friheder”.
Nordisk Forum påpeger, at menneskerettighederne er individuelle, universelle, udelelige og
ikke-hierarkiske.

