
Modiga kvinnor är ofta 
obekväMa i sin saMtid  
Men deras idéer står  
segrande i en nära fraMtid.

LiberaLa kvinnor  
tiLLsaMMans Med  
foLkpartiet LiberaLerna  
bjuder stoLt in  
tiLL 90-årsfirandet av  
kvinnors och Mäns  
Lika rösträtt.

år 1921 hade kvinnor i sverige för 
första gången möjlighet att lägga 
sin röst i ett riksdagsval. 90 år senare 
slåss kvinnor fort farande för demokrati 
och medborgerliga rättigheter både i 
sverige och i resten av världen. 
den 17 september blickar Liberala 
kvinnor tillbaka på våra föregångare, 
samtidigt som vi sätter sverige i 
ett internationellt per spektiv och 
drömmer om en ljusnande framtid för 
jämställdhetskampen runt om i världen.

preLiMinärt prograM
10.30 Registrering

11.00–11.30 Välkomstord av Jan Björklund och Bonnie Bernström

11.30–12.30 Hur det en gång började. Panelsamtal med Barbro 
Hedvall, Birgitta Wistrand och Kristina Malmnäs.  
Moderator Jenny Sonesson.

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.00 Teaterföreningen Pennskaftet

14.00–15.30 Women and revolution. Panelsamtal med Nurgul 
Asylbekova, Kyrgyzstan, Dr Hoda Badran, Egypten, 
Birgitta Ohlsson och Bonnie Bernström.

15.30–15.45 Kaffe

15.45–16.45 Framtidens feminism. Panelsamtal med Karin Pihl, 
Nyamko Sabuni och Fredrik Westerlund. Moderator 
Fatima Svanå.

16.45–17.00 Avslutning

Därefter fortsätter kvällen med fest och utdelning av den nyinstiftade 
Kerstin Hesselgren-medaljen. 

Barbro Hedvall är författare och f d ledarskribent på Dagens Nyheter.
Birgitta Wistrand är ordförande i Fredrika Bremer-förbundet, f d riksdagsleda-
mot och doktor i feministisk litteraturhistoria.
Kristina Malmnäs är styrelseledamot i kulturföreningen Fogelstadgruppen.
Bonnie Bernström är ordföramde för Liberala Kvinnor.
Nurgul Asylbekova, UNDP in Kyrgyzstan. 
Dr Hoda Badran, President of Alliance for Arab Women, Egypt.
Birgitta Ohlsson är Europaminister.
Karin Pihl är initiativtagare till bloggen radikala kvinnofronten.
Nyamko Sabuni är jämställdhets- och biträdande utbildningsmininister.
Fredrik Westerlund är journalist och känd bl.a. från P3 Kvällspasset.
Jenny Sonesson är debattör och politisk sakkunnig hos Birgitta Ohlsson.
Fatima Svanå är vice ordförande för Liberala Kvinnor.

Plats: Meddelas vid anmälan
Tid: 17 september, registrering från kl. 10.30
Pris: 200 SEK för medlemmar och 260 SEK för icke medlemmar  
(priset inkluderar middag och fest).  
Deltagande enbart på festen 150 SEK.
Anmälan: Senast 2 september till administrator@liberalakvinnor.se 

Dagen möjliggörs genom stöd från bl.a. Stiftelsens Karl Staaffs fond.

väLkoMMen på
90 års-jubiLeuM 
17 septeMber


