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Norges Sosiale Forum (NSF) søker med dette om 1.000.000  kroner i støtte fra Oslo kommune til 
Norges Sosiale Forum og Globaliseringskonferansen 2016. Globaliseringskonferansen avholdes hvert 
annet år i Oslo og har gjennom de siste årene samlet tusener av mennesker i hovedstaden for å skape 
engasjement rundt viktige politiske tema som fred, menneskerettigheter, solidaritet, miljø, demokrati, 
inkludering, bistand, fordeling og matsikkerhet. 

 
Om Globaliseringskonferansen og Norges Sosiale Forum     

Globaliseringskonferansen er det største åpne ideelle verkstedet i Norge og inkluderer et mangfold 
av politiske, sosiale, vitenskapelige og faglige organisasjoner. Den første Globaliseringskonferansen 
ble arrangert i 2000 (under annet navn), og konferansen har siden den gang vært et møtested og et 
samarbeidsforum for de miljøer i og utenfor Norge som arbeider for en verden der hensynet til 
mennesker, samfunn og miljø settes i høysetet. Konferansen har et stort og foreløpig uutnyttet 
potensiale, både i å spre engasjement til nye målgrupper, å utnytte byrommet, og ikke minst i å 
fremme Oslo som en internasjonal by, med fokus på fred, miljø og demokrati, og møteplass for 
sivilsamfunn. For å få til dette er vi imidlertid avhengig av økt økonomisk støtte, og håper Oslo 
kommune ønsker å ta del i denne satsingen. 

Konferansen arrangeres av NSF og våre medlemsorganisasjoner, i samarbeid med et bredt spekter av 
eksterne organisasjoner og virksomheter, både for å nå et bredt og nytt publikum, og for å kunne sette 
et preg på byen mens konferansen pågår. Konferansen har i alle år blitt arrangert i Oslo, den er åpen 
for alle, og antall deltakere har variert mellom 1500 og 2500. De siste konferansene har hatt rundt 70 
enkeltarrangementer i løpet av konferansens fire dager. Ved siden av det faglige og politiske 
programmet, legger NSF også stor vekt på å tilby  et godt kulturtilbud under konferansen. 

 

Norges Sosiale Forum er en sammenslutning med over 70 organisasjoner, og er tilsluttet charteret til 
World Social Forum. Norges Sosiale Forum arbeider for å styrke demokratiet på alle nivåer i 
verdenssamfunnet.  I vår formålsparagraf fremhever vi at vi kjemper for et samfunn der hensynet til 
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mennesker og miljø ligger til grunn for utviklingen, der det ikke finnes undertrykking på grunnlag av 
nasjonalitet, kjønn, hudfarge, etnisk bakgrunn, religion eller livssyn, seksuell legning, språk eller 
kulturforskjeller, og der menneskerettighetene gjelder for alle. Mangfold og livsutfoldelse innen 
samfunnsliv, kultur, politikk og natur er viktige prinsipper for Norges Sosiale Forum.  

Medlemsorganisasjonene representerer et bredt spekter fra forskningsmiljøer til organisasjoner som 
jobber med bistand, fred, miljø, solidaritet, matsikkerhet og likestilling, i tillegg til fagorganisasjoner 
og miljøer fra forskjellige politiske leire. Samlet innehar disse miljøene en unik kompetanse på 
saksfeltene vi tar opp på konferansene. Gjennom dette nettverket bidrar NSF til å mobilisere folk til 
konferansen og engasjere folk mellom hver konferanse. 

 

Globaliseringskonferansen 2016   

Globaliseringskonferansen 2016 avholdes i Oslo fra 27. til 30. oktober. Tittel for konferansen er 
Grenseløs: Verden er preget av grenser, noen fysiske, noen menneskeskapte og noen mentale. 
Samtidig er vi del av et samfunn i bevegelse, der grenser utvikles og utfordres. Konferansen vil ha tre 
undertema:  

Krig og migrasjon  

Europa står ovenfor den verste flyktningkrisen siden andre verdenskrig. På Globaliseringskonferansen 
2016 skal vi belyse og diskutere  årsakene bak migrasjon og konflikt i verden, og dra diskusjonen inn 
mot utfordringene og mulighetene dette byr på for Europa og Norge. Hva har Europa gjort, og hva 
gjør vi for å stoppe de aktuelle konfliktene og krigene? Hvordan tar Europa i mot flyktningene? Hvor 
går grensene for internasjonale regler og rettigheter i en verden i bevegelse?  Hvilke konsekvenser har 
konflikt og bevegelse for inkludering, rasisme og fremmedfrykt, og hvilke løsninger finnes for å 
bekjempe fordommer og diskriminering?  

Økonomi og rettigheter  

Hvordan grenser og mobilitet kan stå i konflikt med hverandre - for eksempel hvordan fri 
arbeidsinnvandring har utfordret grensene for vårt eget arbeidsliv og dets opparbeidede rettigheter. På 
Globaliseringskonferansen 2016 spør vi: hvem har lov til å bevege seg og hvordan preger grenser og 
bevegelse beskyttelsen av våre rettigheter? Hvordan kan grenser bidra til økte forskjeller og ulikhet?    
Kan det nye tankesettet skape et kost-nytte-syn på mennesket i en bevegelig verden? Arbeidsmarked 
og arbeidslivskriminalitet: Har de internasjonale avtalene vært vellykket? Hvordan kan vi styrke folks 
rettigheter i en grensefull og samtidig grenseløs verden? Har de ført til bedre arbeidsvilkår? Har de 
noen hensikt? Hva skjer når to land inngår handelsavtale som bryter grunnleggende rettigheter? 

Klima og miljø   

Klima- og miljøproblemene vi ser i verden i dag kjenner ingen grenser. Utslipp av klimagasser 
påvirker hele kloden, uavhengig av hvor utslippet skjer. Klimaendringene omtales som vår tids største 
krise, for å løse krisen kreves det internasjonale løsninger. På Globaliseringskonferansen 2016 spør vi: 
Hvordan kan sivilsamfunnet påvirke de internasjonale prosessene knyttet til klima og miljøproblemer? 
Hvordan kan de landene som er hardest rammet av klimaendringene samtidig bekjempe usikkerhet og 
fattigdom? Hvilke løsninger finnes i dag for å stoppe klimakrisa? Hvordan kan Norge være ledende i å 
skape bærekraftig utvikling og miljøteknologi? Hvilke løsninger finnes for å bygge lokale, nasjonale 
og globale system som er rettferdige og sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftige? Hvordan 
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planlegge byutvikling slik at vi får bærekraftige byer?  

Konferansens form 

Konferansen vil bestå av en serie allmøter og rundt 70 mindre seminarer, debatter, foredrag, 
forestillinger og verksted som alle bidrar til en kunnskaps- og meningsutveksling innenfor 
konferansens tema. Størsteparten av programpostene er arrangert av våre medlemsorganisasjoner, 
mens styret i NSF har ansvaret for gjennomføringen av konferansen som helhet, samt arrangering av 
allmøter for hvert av undertemaene, og eventuelle møter om viktige temaer vi mener ikke dekkes av 
medlemsorganisasjonene. Ettersom NSF er et bredt samarbeidsforum, er det viktig for oss at 
Globaliseringskonferansen viser et stort omfang av ulike standpunkt og bidrar til debatt. Derfor 
arbeider vi aktivt for at temaene som diskuteres belyses fra flere sider. Dette gjør vi blant annet ved å 
legge til rette for samarbeid mellom ulike organisasjoner og miljøer som tar opp tilstøtende 
problemstillinger fra forskjellige synsvinkler, og invitere innledere som representerer denne bredden.  

Vi legger også opp til et eget kulturprogram og et ungdomsprogram, noe vi har hatt stor suksess med 
tidligere. 

 

Hva bidrar Globaliseringskonferansen med til Oslo kommune?  

Globaliseringskonferansen har som mål å skape engasjement rundt viktige politiske tema, og betyr 
mye for Oslo, fordi konferansen:  

● Er en sentral arena for politisk debatt: Ingen andre politiske verksted i Norge mobiliserer til 
deltakelse i så stor skala, både under selve konferansen og i etterkant gjennom økt aktivitet i 
organisasjonene; 

● trekker tusener av deltakere fra hele landet (og utlandet) og er med på profilere hovedstaden 
som en møteplass for lokale, nasjonale og internasjonale størrelser i arbeidet for demokrati, 
fred og bærekraftig utvikling; 

● er en viktig arena for å bidra til Oslos rolle som politisk hovedstad; 
● preger bybildet i Oslo med en utvidet kulturell satsing; 
● er åpen og inkluderende arena hvor vi ønsker å vise frem Oslo som en flerkulturell og 

mangfoldig by som jobber for inkludering og bekjempelse av diskriminering og fordommer; 
● preger nyhetsbildet under konferansen, ved å sette fokus på konferansens politiske tema i 

media, samt skape oppmerksomhet rundt de internasjonale innlederne. 
● Konferansen gir byens borgere et møtested å være stolt av og en mulighet til å delta og 

engasjere seg. Gjennom å søke etter gode løsninger på dagens utfordringer, på sikt kunne 
bidra til å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i. 

 

Oslo som internasjonal fredsby 

Vi ønsker at Globaliseringskonferansen 2016 skal styrke fokuset og kvaliteten på Oslo som fredsby 
ved å  sette fokus på hvordan folk og organisasjoner kan bidra til å ivareta menneskerettighetene, 
skape fred og sikre fravær av voldelig konflikt og undertrykking. Dette vil vi gjøre gjennom et tett 
samarbeid med tilsluttede organisasjoner med relevant spisskompetanse (som f.eks. Norges Fredsråd, 
Nansens Fredssenter og Bestemødre For Fred). Andre relevante samarbeidspartnere kan blant annet 
være PRIO (Peace Research Institute Oslo), Nobels Fredssenter og Holocaustmuseet. 
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I tillegg til å fremheve og styrke arbeidet som eksisterer i Oslo har Globaliseringskonferansen 
gjennom en årrekke hentet sentrale aktører innen disse temaene med til Oslo. Særlig ønsker vi flere 
innledere fra det globale Sør. Vi skal invitere engasjerende og faglig gode innledere som kan være 
med på å skape debatt og løfte disse temaene på dagsorden. Slik er vi med på å plassere Oslo på kartet.  

Ungdomssatsning 

En stor andel av deltakerne er ungdommer, og aktive i forskjellige ungdomsorganisasjoner. 
Globaliseringskonferansen er særlig viktig for å bygge opp under politisk engasjement og debatt blant 
ungdom. Det er et fast innslag med en ungdomsdel i konferansen som planlegges og arrangeres av 
ungdom selv, gjennom ungdomsorganisasjonene vi har i nettverket vårt. Ungdomsdelen er den delen 
som stadig får best tilbakemeldinger. Gjennom konferansen skapes det en trygg og sunn arena hvor 
engasjerte ungdommer kan møtes, lære og diskutere globale spørsmål for fremtiden. 

Til neste år ønsker vi å rette oss enda mer mot ungdom. Dersom det lar seg gjennomføre i tråd med 
skolenes kalendere, pensum og læreplan, så ønsker vi inkludere i  konferansen et skoleopplegg med 
fokus på internasjonal solidaritet. Her håper vi at vi kan få en god dialog med Operasjon Dagsverk, da 
Globaliseringskonferansen 2016 faller i samme uke som OD-dagen. Det vil også være aktuelt å ha et 
samarbeid med internasjonal uke, da den er uka før konferansen. Programmet vil være rettet mot 
videregående skoler og folkehøyskoler i hele Oslo kommune.  

Kultur 

Kultur er et viktig verktøy for å skape møteplasser, spre engasjement, fremme mangfold og sosial 
bevissthet. Gjennom konferansens kulturarrangement når vi et annet publikum enn de som deltar på 
tradisjonelle politiske arrangementer eller  i offentlige politiske debatter. Slik kan vi bidra til å utvide 
folks engasjement og kunnskap. Kunst og kultur har blitt et stadig viktigere virkemiddel i 
ytringsfrihetens navn: det engasjerer og utfordrer etablerte rammer. 

Samarbeid med internasjonale, nasjonale og lokale artister presenterer mangfoldet i byen og landet. På 
Globaliseringskonferansen i 2014 opptrådte blant andre Tabanka crew, Moddi, Ingrid Olava, 
Hanouneh, og Palestinske Asifeh og Walaa Sbait.   

Vi har hatt samarbeid med ulike kulturaktører som Filmens Hus, Oslo Dokumentarkino, Ladyfest, 
Agenda X, Oslo World Music Festival, Maksitaksi, Verkstedet bar, Torggata bar og Konsertforeninga. 
Alle disse er aktører som jobber med kultur med en profil som er orientert rundt et meningsbærende 
innhold og ikke bare et rent kommersielt underholdningstilbud. 

Ved å samle og fokusere på engasjementet som ligger i byens kulturliv, vil vi synliggjøre Oslo som en 
engasjert kulturhovedstad og bruke det offentlige rom. Vi legger også vekt på arrangementer for 
ungdom, der man kan oppleve et fullverdig kulturtilbud under rusfrie omgivelser. 

Frivillighet 

Nesten alt arbeidet før, etter og under konferansen drives av frivillig arbeid fra de som sitter i 
arbeidsgruppene, frivillige i medlemsorganisasjonene, og de som jobber frivillig under selve 
konferansen. Dette er vi stolte over og noe vi ønsker at skal fortsette. Vi ser likevel behovet for bedre 
koordinering under planleggingen av konferansen, blant annet for å kunne ta bedre vare på våre 
frivillige. Oslo kommunes støtte til konferansen vil blant annet bidra til at vi kan ha to 
prosjektstillinger som jobber med konferansen. Konferansen er en viktig møteplass for frivillige  å 
bygge nettverk og til å dele erfaringer som igjen skaper mer engasjement. 
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Bruk av byrommet 

Bruk av byrommet og å møte folk der de er, er viktig for å nå ut forbi det etablerte 
organisasjonsmiljøet. De to siste konferansene har vi utvidet dette gjennom å bruke forskjellige 
arenaer i byen. I 2012 ble det startet en satsning på dette feltet der det var utstillinger, konserter, 
debatter, filmvisninger og andre arrangementer spredt på ulike arenaer i byen, blant andre 
Youngstorget, Filmens Hus, Deichmanske bibliotek, samt flere utesteder, konsertscener og gallerier. 
Dette ønsker vi å bygge videre på gjennom å samarbeide med institusjoner, bedrifter og aktører som 
har et bredt nedslagsfelt i Oslo. Vi planlegger større utendørs arrangement på Youngstorget, med 
debatter, opptredener og konserter. Mye av det som tas opp vil være vinklet inn mot hvordan man kan 
skape en inkluderende og bærekraftig by. 

 

 Vi søker om: 
●   To prosjektstillinger knyttet til konferansen: informasjonskoordinator med ansvar for 

mobilisering og koordinator for ungdomsprogrammet 
●   Reisekostnader og honorar for deltakere og innledere fra Sør 
●   Midler til større kultur- og debattarrangement i byrommet, leie av lokaler. 
● Markedsføring av konferansen 

 

Vi håper vi håper at Oslo kommune vil støtte Globaliseringskonferansen 2016, og  bidra til å lage fire 
dager med debatt, kunnskapsutveksling, samhold og aktiviteter i Oslo i oktober 2016. Vi tar gjerne et 
møte angående søknaden og satsningen for konferansen 2016. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Sosiale Forum 

ved styreleder Nina Skranefjell 

 

 

Vedlegg 
1: Mobiliserings- og informasjonsplan 
2: Kommentar til budsjett 
3: Budsjett 
4: Program for Globaliseringskonferansen 2014 
5: Konferanseavisa for Globaliseringskonferansen 2014 

  



Vedlegg 1: 

Mobiliserings  og informasjonsplan 
Vi har lang og god erfaring fra å mobilisere mange til Globaliseringskonferansene, og har stor tro på at vi                                     
med den økte satsingen det er lagt opp til i 2016 vil kunne trekke minst 2.000 aktive deltakere. I tillegg vil                                         
vi også nå ut til langt flere gjennom diverse aktiviteter i byrommet som folk vil kunne komme forbi og ta                                       
del i uten å delta på hele konferansen.   
 
Mediedekning 
I forbindelse med konferansen vil vi jobbe aktivt for å få mediedekning på relevante politiske saker                               
knyttet til teamene for konferansen. Mediedekning er et økt satsningsområde for 2016 og et viktig ledd for                                 
å nå bredere ut enn vi allerede gjør ved de konkrete arrangementene. Gjennom stor mediedekning ønsker                               
vi å bidra til spredning av kunnskap og engasjement, og skape debatt både før, under og etter konferansen.  
 
Egenprodusert trykt informasjonsmateriell 
I likhet med tidligere år vil vi også i 2016 å produsere eget informasjonsmateriell. Blant annet produksjon 
av en konferanseavis og videreutvikling av vår nettavis (www.globaliseringskonferansen.com).   
 
Konferanseavisa og nettavisa vil inneholde artikler, intervjuer, debattinnlegg og reportasjer om temaene 
og innlederne på konferansen.  Vi ønsker å innlemme tilsluttede organisasjoner og andre relevante miljøer 
i arbeidet. Konferanseavisa blir distribuert som et eget innstikk i en landsdekkende avis i forkant av 
konferansen.  Nettavisa blir spredt gjennom NSFs egne og medlemsorganisasjonenes nettsider, sosiale 
medier. Vi jobber også for at innleggene skal bli publisert i andre aviser og tidsskrift. Sammen med 
mediedekning vil vi på denne måten nå bredt ut med konferansens tematikk og skape debatt også blant 
folk som ikke er med på selve konferansen, samtidig som vi vil mobilisere flere folk til å delta. 
 
Det skal nedsettes en redaksjon for å lage konferanseavisa og nettavisa. NSF har kontakt med journalister 
og andre med bakgrunn i media som bidrar til å lage avis med høyt nivå. Som i tidligere år setter vi 
ambisjonene for både visuell utforming og innhold høyt. Vår redaksjon vil sammen med vår 
konferansedesigner sørge for dette.  Vi ønsker et aktuelt og interessant bidrag i den politiske debatten i 
dag. 
 
I tillegg skal det lages et programhefte og forkskjellig materiell til promotering, som plakater,                           
klistremerker, og lignende. Materiell vil være med å spre budskapet om konferansen og skal distribueres                             
over hele landet gjennom nettverket av tilsluttende organisasjoner.  
 
Nettsider 
Vi bygde opp nye nettsider til konferansen i 2014, og kommer til å bruke disse som konferansesider som                                   
er enkle å manøvrere på. Her finne informasjon om NSF og konferansen og oversikt over tilsluttede                               
kontaktinfo. Vi vil også bygge inn programapplikasjonen Sched som vi brukte i 2012 og 2014 (samme                               
som By;Larm har hatt) hvor folk kan lage sin egen kalender for konferansen på PC og smarttelefon. Vi                                   
skal også videreutvikle strømming av enkelte møter på konferansen til nettsidene og Youtube. Vi                           

http://www.globaliseringskonferansen.com/


undersøker også muligheten for samarbeid med Oslo StudentTV. 
   
Sosiale medier  
I forbindelse med Globaliseringskonferansen 2014 var vi svært aktive på Twitter, Instagram, Flickr og                           
Facebook. De positive erfaringene fra dette arbeidet tar vi med oss videre i arbeidet med                             
Globaliseringskonferansen 2016. Hvordan vi fremtrer gjennom sosiale medier er avgjørende for i hvilken                         
grad vi når fram til den yngre befolkningen.  
 
Bysatsning 
Gjennom samarbeid med aktører som har et bredt nedslagsfelt i Oslo, ønsker vi i 2016 å bringe                                 
konferansen ut i byens gater. I den forbindelse vil vi leie Youngstoget, holde arrangementer ved                             
Deichmanske biblioteker, ha filmprogram på Filmens hus og samarbeide med en rekke kulturutesteder og                           
cafeer rundt om i byen.  
 
Ungdoms og studentsatsning 
Tidligere Globaliseringskonferanser har vi vært spesielt gode på å mobilisere ungdom (blant annet som                           
følge av støtte fra Aktiv Ungdom til nettopp dette). Vi har busset ungdom fra hele landet inn til Oslo, hatt                                       
et eget program for ungdom under konferansen, invitert videregående samfunnsfagsklasser og                     
folkehøyskoleklasser til konferansen. Vi vil videreføre dette, og ønsker også å aktivisere                       
studentorganisasjoer for å mobilisere studenter og invitere til samarbeid.  
 
Bred målgruppe 
Vi ønsker å holde fast ved å være gode på å mobilisere ungdom, men ønsker også gjennom den økte                                     
satsninga i 2016 å i økende grad kunne nå ut til en bredere målgruppe  med alt fra ungdom til                                       
besteforeldre til barneforeldre. Dette er noe av det vi håper å kunne få til gjennom støtte fra Oslo                                   
kommune. Vi ønsker blant annet å utvide tilbudet om gratis kulturbarnehage under konferansen slik at                             
flere barn og barneforeldre kan delta.   
 



Vedlegg 2: 

Kommentar til budsjett  

Globaliseringskonferansen er et arrangement for alle, og vi vil gjøre vårt beste for å gjøre det til en 

inkluderende konferanse. Vi vil velge lokaler som er universelt utformet. Det skal heller ikke være en 

økonomisk belastning å delta på konferansen, derfor ønsker vi å redusere deltakeravgiften for å gjøre det 

mulig for flere å delta. Dette avhenger imidlertid av støtte fra eksterne aktører som Oslo kommune. 

 

Organiseringen av konferansen er i hovedsak basert på frivillig arbeid. Både engasjerte i 

medlemsorganisasjonene, styremedlemmer og arbeidsgrupper som er satt ned for å organisere ulike deler 

av konferansen, jobber frivillig. I tillegg vil aktivister rundt om i landet være aktive med møter i forkant, 

mobilisering og organisering av reise til konferansen.  

 

NSF har for tiden ansatt én koordinator i en deltidsstilling. Vi har mange frivillige som jobber hardt, men 

vi trenger også flere ansatte med større ansvar til å følge opp, for å få til en så stor konferanse som vi 

planlegger, som virkelig setter preg på Oslo by de dagene den varer. Vi bedømmer derfor at vi behøver to 

prosjektstillinger knyttet til konferansen: en informasjonskoordinator med ansvar for mobilisering, og en 

koordinator med ansvar ungdomsprogrammet, reise, kost og losji for deltakere utenbys fra. Begge ansatt i 

40 prosent stillinger fra og med mai til september, 100 prosent i oktober, og 20 prosent i november og 

desember for evaluering og rapportskriving. 

 

Globaliseringskonferansen er det store målet NSF arbeider frem mot. Det betyr også at dette er en 

betydelig utgiftspost. Vi ønsker ikke at økonomi skal være et hinder for hvem vi kan trekke inn i arbeidet 

og hvilke innledere vi har mulighet for å invitere. Til slutt er det betydelige utgifter knyttet til selve 

arrangementet. Vi legger ved foreløpig budsjett for Globaliseringskonferansen 2016. Dette vil, sammen 

med beslutninger om spissing av temaene og andre overgripende elementer, bli vedtatt på årsmøtet i NSF 

i ferbuar 2016. Vi legger også ved regnskap for konferansene i 2012 og 2014. Det er ingen grunn til å tro 

at utgiftene blir mindre i 2016. 

 

Vi planlegger også å i hovedsak basere oss på de samme finansieringskildene som i 2014, hvor Aktiv 

ungdom, Norad, Utenriksdepartementet, Fritt Ord, LNU, andre medlemsorganisasjoner og deltakeravgift 

var de største. Gitt situasjonen med neste års statsbudsjett venter vi mindre støtte fra Norad for 2016. Vi 

håper derfor spesielt i år å få lokale myndigheter med på laget! 

 

Globaliseringskonferansen har et totalbudsjett på i overkant av to og en halv millioner kroner. 



 
Vedlegg 3: Budsjett for 
Globaliseringskonferansen 2016

2012 2014 2014 2016
Oslo kommune 
2016 Kommentar

Regnskap Revidert budsjett Regnskap Budsjett Budsjett
Inntekter

Deltakeravgift* 330091 300000 266453 200000 Vi ønsker å senke deltakeravgiften for å tilrettelegge for at flere kan delta

Støtte fra medlemsorg 174900 140000 138750 140000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2014

Støtte fra andre org 150000 170000 180000 180000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2014

Støtte fra Oslo kommune 0 0 0 1000000 1000000 Vårt søknadsbeløp til dere

Støtte Fritt Ord 125000 125000 125000 150000 Vi håper å få litt større tilsagn i 2016

Støtte fra NORAD 180000 200000 200000 150000
Vi forventer å motta mindre støtte fra Norad på grunn av forslag til store kutt i 
denne tilsagnsordningen fra regjeringen

Støtte fra UD 200000 125000 125000 150000 Vi håper å få litt større tilsagn i 2016

Støtte fra Kulturetaten Oslo Kommune 50000 50000 20000 20000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2014

Støtte fra Norsk Filminstitutt 40000 40000 0 40000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2012

Kultursatsning - samarbeidspartnere 0 40000 0 0 Denne satsningen utgår i 2016

LO Kulturfond 0 25000 0 25000
Vi ønsker å jobbe mye for å få denne støtten gjennom et samarbeidsprosjekt med 
LO i Oslo

Støtte fra Aktiv Ungdom 388700 418000 414200 400000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2014

LNU - Mangfold og inkludering 0 75000 75000 75000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2014

LNU - Frifond barn og unge 0 0 25000 25000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2014

Momskompensasjon 11151 13000 22970 23000 Vi forventer å få like mye momskompensasjon som i 2014

Andre inntekter 492 0 5400 0 Dette er en for usikker inntektskilde til at vi ønsker å budsjettere inntekt herfra

Sum inntekter 1650334 1721000 1597773 2578000 1000000

Kostnader

Lønn 379106,89 558000 497443 750000 500000 Vi ønsker å opprette to prosjektstillinger i tillegg til koordinator i 2016

Leie av lokaler 405319,3 415000 369605 540000 110000

Årsaken til at utgiftene var så lave i 2014 er at LO betalte deler av lokalet. Dersom 
vi får på plass en lignende avtale med LO vil de reelle utgiftene for leie av lokale 
ligge på nivå med 2014 regnskapet



Regnskap og revisjon 63255 45000 50000 70000 15000

De reelle utgiftene i 2014 var høyere pga manglende faktura fra regnskapsfører 
som vi ikke mottok før i 2015, derfor har vi satt opp denne posten sammenlignet 
med regnskapet i 2014

Kultur 122008 245000 145585 360000 210000
Vi ønsker å gjennomføre en kultursatsning og ønsker derfor å øke denne 
budsjettposten sammenlignet med regnskap i 2014

Filmprogram 46981,85 40000 0 60000 20000 Denne utgiftsposten er avhengig av at vi får tilsagn fra Norsk Filminstitutt

Kultursatsning 40000 0 0 0 Denne satsningen synliggjøres under budsjettposten "kultur"

Kontormateriell 1259,5 5000 1817 15000 0 Posten er økt sammenlignet med 2014 fordi vi har behov for ny PC

Div utg tilknyttet konf 16757,9 15000 14407,5 25000 15000 Bufferpost

Trykk/grafisk 138871 110000 76143,5 120000 0

Årsaken til at utgiftene var så lave i 2014 er at utgiftene til design ble ført på 
budsjettet for 2013. Vi har inkludert utgifter til design av grafisk uttrykk i posten for 
2016

Annonser og markedsføring 80253 65000 71765 60000 20000
Denne posten er satt litt ned fordi vi ønsker å satse på andre mobiliseringstiltak i 
2016

Nettsider 12193,8 10000 21190 13000 0
Denne posten er mindre enn regnskap 2014 fordi vi i 2014 fornyet oppsettet på 
nettsidene

Telefon og porto 2642,67 5000 2821 3000 0 Dette er en stabil utgiftspost

Tolking 4000 50000 23520 40000 0 Vi forventer at utgiftene i 2016 vil ligge på samme nivå som i 2014

Innledere 84988 205000 82331 270000 110000
Vi ønsker å få store innledere på konferansen som vi muligens må betale honorar 
for, noe som er bakgrunnen for økningen i budsjettet.

Ungdomsinitiativ (overnatting og mat) 49016 55000 38987 55000
Denne utgiftsposten anser vi som veldig stabil og har derfor budsjettert det 
samme i 2016 som i 2014

Reisedekning ungdom (buss + annen reise) 123983 130000 54020 140000 0

Årsaken til at utgiftene var lave i 2014 var at vi måtte avbestille busser som skulle 
frakte ungdom fra andre deler av landet fordi inntektene våre var usikre på dette 
tidspunktet. Vi ønsker å leie inn busser for å tilrettelegge for deltakelser fra store 
deler av landet i 2016.

Frivillige 10000 0 0 0
Denne utgiftsposten ble i 2014 ført en annen plass i regnskapet pga 
konteringsnummer

Styrende organer 27504,2 25000 6920 20000 0
Årsaken til at denne utgiftsposten var lav i 2014 er at styret og arbeidsgrupper på 
grunn av usikre inntekter brukte minimalt med midler på møtemat og lignende

Bankkostnader 4977,59 5000 6014 7000 0 Dette er en stabil utgiftspost

Internasjonalt arbeid 9895,64 0 0 30000 0
Vi ønsker å avsette litt midler til å utvikle samarbeidet vårt med Iraks Sosiale 
Forum

Sum kostnader 1573013,34 2033000 1462569 2578000 1000000
Resultat 77320,66 -312000 135204 0 0



GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2014
30. OKTOBER  — 2. NOVEMBER

PROGRAM



TEMASPOR FOR KONFERANSEN: 

E

NORGE I VERDENV

N

K
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EUROPA BRENNER
NORGE I FORANDRING 
KULTUR OG ANNET
STORMØTE

Gerd Kristiansen (LO), Åsa Linderborg, Per Fugelli, Nina Skranefjell (NSF).
Kampen for en velferdsstat, arbeidsrettigheter, kvinnekamp og miljøkamp handler om vår frihet. Den gir oss 
ikke nødvendigvis mer valgfrihet i butikken, men mer frihet til å leve gode liv.

TORSDAG  18.00-20.00
ÅPNINGSMØTE: FRIHET

S01

Møtene holdes i hovedsak på norsk med mindre 
annet er markert. Møtene finner sted på Oslo 
kongressenter, med mindre annet er markert. 
Kveldsarrangementene er plassert andre steder. 
Romfordeling annonseres på våre nettsider og på 
konferansen. 

Endringer kan skje, så sjekk globalisering.no og 
oppslag på Oslo kongressenter. 

Foto: Ladyfest

30. oktober til 2. november er det igjen klart for 
Globaliseringskonferanse på Folkets Hus i Oslo. 
Temaet for årets konferanse er frihet. Gjennom tre 
spor — Norge i verden, Europa brenner og Norge i 
forandring - skal et bredt spekter av org anisasjoner 
bidra til å fylle begrepet med innhold fra dags-
aktuelle problemstillinger.
Vi ønsker faktisk frihet, hvor fellesskapsløsninger 
legger til rette for å gi folk muligheter til å velge 
liv i tråd med egne ønsker og evner.. Vi ønsker en 
frihet fra sterke avhengighetsforhold til andre. Det 
gjøres ved å stå sammen for å sikre at alle skal ha 
muligheter til å leve gode liv uavhengig av hud-
farge, kjønn, etnisitet, seksuell legning — og ikke 
minst uavhengig av størrelse på lommeboka.
I år er det tiende gang Norges største politiske verk sted arrangeres. I løpet av fire dager har du mulighet til å 
delta på en rekke stormøter, seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inn- og utland. 
I tillegg satser konferansen på kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter og film. Vi kan i år by på over 70 
ulike arrangement. 
Bak står et bredt spekter av ungdomsorganisasjoner, forskningsmiljøer, fagbevegelse, bistands-, solidaritets-, 
miljø-, og kvinneorganisasjoner. Konferansen er et møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte 
og andre engasjerte i de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn 
og miljø settes foran hensynet til økonomisk profitt. Det er dette en diskusjon om frihet må ta utgangspunkt i.

Vi håper programmet du nå holder i hendene blir din inngangsport til årets store begivenhet. God fornøyelse!

Nina Skranefjell, Styreleder NSF

VELKOMMEN TIL GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2014: FRIHET

Gunter Quaisser (GEW), Amran Hadida (Verk-
stedklubben), Helle Hagenau (Nei til EU), Petter 
Slaatrem Titland (Attac), Ungdom Uten Framtid.
Fra Thatcher til Merkel og Solberg. Inn-
strammings politikken tvinger søreuropeere til 
å reise fra hjemlandet sitt. Unge folk ser etter 
andre steder der de kan leve verdige liv. Men 
får de det i Norge? 

Arrangør: LO i Oslo, Attac, Nei til EU E02

FREDAG  10.00-11.30
IKKE GJØR SOM JERNDAMA SIER!

Åsa Linderborg, Jenny Jordahl, Bård Føsker, med 
flere
Konferansekveld på Torggata Bar. Den svenske 
forfatteren Åsa Linderborg kommer, Jenny Jordahl 
skal snakke om tegneserien Sommerkroppen 2.0 og 
frihet fra kommentar feltet. Det blir kortfilmvisning 
av “En homo i Marrakech” og intervju med film
skaperne. Kvelden fortsetter med fest og DJ. Alders-
grense: 23 år, CC: Gratis

Arrangør: Norges Sosiale Forum

TORSDAG  21.00-00.00
FRIE FOLK (PÅ TORGGATA BAR)

K09

Foto: Nina Skanefjell



Mads Løkeland (Naturvernforbundet),  Arnstein  Vestre (Natur og Ungdom), Annie Henriksen (Naturvern-
forbundet), Anne-Line Thingnes  Førsund.
Over hele Norden spretter motstandsgrupper opp som  kjemper mot en felles fiende, gruve næringen. Hvorfor 
skaper denne næringen så store kon flikter? Vi gir ordet til de lokale aktivistene i Sverige,  Finland og Norge, de 
som kjemper for rene fjorder, grønne vidder og bærekraftige næringer.

Arrangør: NaturvernforbundetN10

FREDAG  12.30-14.00

GRUVEDRIFT - FRAMTIDSNÆRING 
ELLER NATURRASERING?

Heidi Lundeberg (LAG), Espen Løkeland Stai, De 
Jordløses Bevegelse (MST).
Norsk landbruk har gjort seg mer og mer 
avhengig av å importere dyrefôr til vår økende 
kjøttproduksjon. Det meste av det importerte 
fôret kommer fra Brasil, der jorda er ekstremt 
skjevt fordelt. Er norsk landbruk basert på land-
ran, og hvordan kan norsk jordbrukspolitikk bli 
solidarisk? 

Arrangør: Spire, LatinamerikagruppeneV05

FREDAG  10.00-11.30
ER NORSK LANDBRUK BASERT PÅ LANDRAN?

Aslak Brun (Klima- og miljødepartementet), Bård 
Lahn (Cicero), Rasmus Hansson (MDG), Arild 
Hermstad (FiVH)
Norge ønsker å spille en rolle som bro bygger og 
pådriver i klimaforhandlingene, og arbeider hardt 
med en solid delegasjon på høyt nivå for å få til en 
god avtale som kan lede til solide globale utslipps-
kutt. Hjemme er det imidlertid ikke det samme 
trøkk for å få ned Norges egne utslipp.

Arrangør: Forum for utvikling og miljøV06

FREDAG  10.00-11.30
PROFET I OLJEHYRE

Guy Standing (Universitetet i London), Eva Kløve 
( Norad), Hilde Opoku (MDG), Ståle Wig (UiO), 
 Andrew  Kroglund (Utviklingsfondet)
BIEN Norge ønsker å sette fokus på norsk bistand. 
Bokaktuelle professor Guy Standing vil holde hoved-
innlegget om pilotprosjekter for kontant utbetaling i 
India og Afrika. Innlederne deler tanker rundt te-
maet, og det åpnes for spørsmål fra salen. 

Arrangør: BIEN Norge, Studie- og 
 opplæringsforbundetV15

FREDAG  10.00-11.30
KONTANTUTBETALING SOM BISTAND

FREDAG  10.00-11.30
Ervin Kohn (Antirasistisk senter), Magnus Eriksson, Sindre 
Bangstad (UiO)
De siste årene har vi sett en økende forsiktighet i møte med 
ordet rasisme. Mange velger i stedet å bruke ord som høyre-
populistiske, fremmedfiendtlige eller innvandringsskeptiske. 
Er det for eksempel rasistisk å være muslimfiendtlig, eller 
er det bare islamkritisk? Hva er rasisme i dag? Og hva er 
fascisme?

Arrangør: Radikal Portal, Ungdom mot rasisme, Antirasistisk 
Senter, Researchkollektivet Info

HVA ER RASISME, HVA ER FASCISME?

E06

Margunn Bjørnholt (Kvinnesaksforeningen), 
Lone Alice Johansen (Krisesentersekretariatet), 
Fakhra Salimi (Mirasenteret), Madeleine Schultz 
(Kvinnefronten) og Marta Trzcinska (JURK) 
I Bejingplattformen 1994 ble det vedtatt at 
 statene skal finansiere kvinnebevegelsen. I Norge 
i dag strupes kvinnebevegelsen ytterligere. Har 
staten Norge oppfylt sine forpliktelser for kvinne -
konvensjonen? Kvinnelobbyen i Norge redegjør 
for status, utfordringer og behov. 

Arrangør: Norges kvinnelobbyN04

FREDAG  10.00-11.30
STATUS FOR KVINNEBEVEGELSEN I NORGE

Ragnhild Sohlberg (NEBB), Kirsten Margrethe 
Kvam Tingstad (IKFF/WILPF)
Er vi klare for freden? Hvem har mest å frykte om 
det skulle bli fred på jord? Vil norsk våpen industri 
klare en omlegging til grønn freds industri? Dr. 
Sohlberg innleder om sikkerhets- og indu stri-
spørsmål på bakgrunn av erfaringer i blant 
annet Norsk Hydro. Kvam Tingstad inn leder om 
bærekraftig ressursbruk i et sikkerhets perspektiv. 

Arrangør: Bestemødre for fred, IKFF

FREDAG  10.00-11.30

N16

HVEM ER REDD FOR FREDEN?

Dorit Otzen (Svanegruppen DK), Mildred  Mikkelsen 
(Rosaprosjektet), Steinar Strøm (Vista Analyse) med 
flere. Evalueringen av sexkjøploven  konkluderer 
med at prostitusjonen i Norge er redusert siden 
2008. Men likevel framkommer det fra politiet og 
hjelpetiltakenes side et behov for mer ressurser til å 
følge den opp. Er det på tide å ta debatten om sex
kjøploven et steg  videre og rette oppmerksomheten 
mot hjelpe apparatet?

Arrangør: KvinnefrontenE14

FREDAG  12.30-14.00
SEXKJØPSLOVEN - HVORDAN KAN VI STYRKE DEN?

Rasmus Hansson (MDG), Shabana Rehman (Grønt 
kvinne nettverk), Frank Habineza (African Green 
Federation), Hilde Opoku (MdG), Nina M. Birkeland 
(Flyktninghjelpen)
Kenyanske ungdommer forteller om klima-
endringene de allerede opplever. Norske og 
 afrikanske samfunns  aktører debatterer løsninger. 
Leder av African Green Federation forteller om sine 
dramatiske erfaringer som politiker i Rwanda.

Arrangør: Miljøpartiet de Grønne Oslo (In English)

HVEM BETALER PRISEN FOR VÅRE KLIMAUTSLIPP?
FREDAG  12.30-14.00

V01

Foto: Wikimedia, CC-lisens

Foto:Guy Standing



Trine Lise Sundnes (HK), Arild Hermstad (FiVH) og 
Paul Erik Wirgenes (Kirkerådet)
Hvorfor vil noen fjerne ordningen med søndag som 
kollektiv fridag? En ekstra uke dag til shopping øker 
ikke kjøpekraften, men gjør at de ansatte må jobbe 
mer for mindre utbytte. Samtidig som om kostningene 
for familieliv, kollektive- og sosiale aktiviteter, og 
ikke minst presset på miljøet vil øke.

Arrangør: Oslo og Akershus Handel og  Kontor

FRIHET FRA FRITID – SØNDAGSÅPNE BUTIKKERS?
FREDAG  14.30-16.00

N05

Ismaeel Dawood (UPP/ICSSI), Ali Sahib (ISF), 
Afyan Raheem Ali (Tammuz), Nadia Abbas  Jabbar 
(ISF), Taif Sabah Nasser (ICSSI), Tyler Dale Hauger 
(Stiftelsen Karibu)
Eleven years after the war in Iraq, Iraq is still strug-
gling to overcome the sectarian challenges created 
by the occupation. Social movements and civil so-
ciety joined in the Iraqi Social Forum since 2013 
propose  alternatives to build a just and  sustainable 
peace, and to rebuild their country.

Arrangør: Stiftelsen Karibu, Norges Sosiale Forum, 
Irakiske Sosiale forum (In English)

STRUGGLING FOR ANOTHER IRAQ: 
MEET THE IRAQI SOCIAL FORUM
FREDAG  14.30-16.00

V04

Jenny og Markus Keller
Et innføringskurs i strikking som mot kultur, 
antikonsumisme og uttrykksform. En work-
shop som vektlegger hvordan man gjennom 
bruk av gamle tradisjoner og teknikker selv 
kan skape sine egne plagg, gjenstander og 
uttrykke sine meningers mot på en opp-
finnsom og ikke minst etisk forsvarlig måte.

Arrangør: Manifest

STRIKK DET SJØL
FREDAG  14.30-16.00

K04

Martin Holter (Norsk Folkehjelp)
Norsk Folkehjelp har en rekke samarbeids-
organisasjoner i Midtøsten, blant annet i Irak, 
Egypt og Palestina. På møtet vil situasjonen 
for organisasjonsfrihet i Midtøsten bli tatt opp. 
Organisasjons frihet er noe av det viktigste for 
positiv utvikling i et land, derfor er det kritisk når 
denne friheten blir frarøvet befolkningen.
 

Arrangør: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, 
Fagforbundet Ungdom, Norsk Nærings og 
 Nytelsesmiddelarbeiderforbund Ungdom

ORGANISASJONSFRIHET I MIDTØSTEN
FREDAG  14.30-16.00

V07
Marte Gerhardsen (Agenda), Magnus Marsdal (Manifest), Lars Fr. Svendsen (Civita)
Har Norge ofret individenes frihet i strevet etter sosialdemokratisk likhet? Eller øker fellesløsningene innen 
arbeid og velferd friheten til folk flest? Marte Gerhardsen, Magnus Marsdal og Lars Fr. Svendsen diskuterer 
hvordan vi kan styrke en av de mest sentrale verdiene i et demokratisk samfunn: friheten.

Arrangør: Manifest Analyse, AgendaN08

FREDAG  12.30-14.00
FORMELEN FOR FRIHET

Roy Krøvel (LAG), med flere. Motmakt og Latin
amerikagruppene inviterer til diskusjon om hva aktivister 
i Norge i dag kan lære av Zapatistene. Røy Krøvel og 
tid ligere brigadister fra Latin amerikagruppene som har 
jobbet med Zapatistene vil fortelle om sine erfaringer og 
tanker, og inviterer til diskusjon. 

Arrangør: Motmakt og LatinamerikagruppeneV12

ZAPATISTENE, 20 ÅR SENERE 
— HVA KAN NORSKE AKTIVISTER LÆRE?
FREDAG  12.30-14.00

Wojoud Mejalli, Khalid Mahmood (Ap), Alexander Harang ( Fredslaget), Hanne Sofie Lindahl (Changemaker)
I dag bomber USA, Israel og Storbritannia med droner i Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalia og Palestina. 
Mens mange uskyldige er drept i dronekrigen, også barn, tjener fredsnasjonen Norge penger på teknologien. 
Hør mer om Norges rolle i dronekrigen og hvordan dronekrigen oppfattes i Pakistan og Jemen.

Arrangør: Norges Fredslag, ChangemakerV19

FREDAG  12.30-14.00
NORGES BIDRAG TIL DRONEKRIG

Pål Steigan, Alexander Harang (Fredslaget) og 
Regi Enerstvedt
Hvilken betydning har den sterkt olje avhengige 
norske økonomien for utenrikspolitikken Norge 
fører? Hvordan påvirker Statoils utenlands-
prosjekter norsk alliansepolitikk? Hvilke konse-
kvenser har det for handels- og bistands politikken? 
Vi setter søkelys på norsk utenrikspolitikk.

Arrangør: Rødt, Bevegelsen for SosialismeV10

FREDAG  14.30-16.00
OLJESMURT IMPERIALISME

Gibril Faal (RemitAid/AFFORD), Peter Hudis 
 (Oakton Community College), Kofi Klu (PATFID/
ROV)
The meeting will involve presentations by  scholars 
and professionals with expertise on development 
 issues affecting Africa. Presentations will be 
 followed by a plenary discussion/debate involving 
the  audience.

Africa Center for Information & Development 
(In English)V23

FREDAG  14.30-16.00

REVERSING AFRICA’S RESOURCE CURSE: 
50 YEARS AFTER INDEPENDENCE 

Golale Sharafkhandi
Iran har ikke demokrati i dag. Hva er årsakene til at 
man ikke har lykkes, til tross for hundre års  historie 
med politiske partier og forsøk på demokrat-
isering? Er det noen vei fremover fra et totalitært 
 regime mot demokrati?

Arrangør: Bevegelse for rettferdighet i 
 Kurdistan-Iran, SV (In English)V24

FREDAG  12.30-14.00
IRAN: KAN DEMOKRATI SKAPES?

Foto: Kristin Slungård, LAG Foto: Evy Andersen, Forlaget Manifest.



John Peder Egenæs (Amnesty), 
Hanne Sofie Lindahl (Changemaker), 
 Alexander Harang (Fredslaget)
Norge feirer 200 år med grunnlov 
og folkestyre, men fratar andre 
 mennesker muligheten til å skape 
sitt eget demokrati ved salg av krigs-
materiell til autoritære regimer. Vi 
viser kort filmen «200», og innlederne 
diskuterer paradokset i den dobbelte 
200-årsfeiringen.

Arrangør: Fredslaget og 
Changemaker

FREDAG  18.30-20.00
NORSK VÅPENEKSPORT TIL DIKTATORER

V09

Innledere annonseres senere
Paneldebatten skal gi innsikt i årsakene til 
at ungdomsledigheten stiger i Europa og 
 konsekvensene av dette. Vi vil se nærmere på 
årsakene til at ungdomsledigheten stiger så 
dramatisk og diskutere de ulike  meningene om 
hvordan dette kan løses.

Arrangør: AUF, Fagforbundet ungdomE12

FREDAG  18.30-20.00
DEN TAPTE GENERASJONEN

Runa Fjellanger (Ungdom mot retusjert 
reklame)
Ungdom møter press på alle kanter. Presta-
sjoner, utseende, sex og kjønnsroller. Tidligere 
har vi ofte fokusert på tradisjonelle medier som 
blader og reklameplakater, men hva gjør nyere 
trender som blogg, Instagram og ”fitspiration” 
med problemet, og hva kan vi gjøre med det?

Arrangør: Ungdom mot retusjert reklameN03

FREDAG  18.30-20.00
FRIHET FRA KROPPSPRESS

Arild Hermstad (FiVH),  Andreas Ytterstad (Concerned 
Scientists)
I siste stortingsvalg fikk klima langt større plass enn de 
store partiene ønsket seg. En årsak var  mobilisering ut 
over miljøbevegelsen, der fag bevegelse og kirke hadde 
viktige roller. Kan en ny miljøbølge vise seg i kommune-
valget 2015? Hvor viktige er klima jobbene? Kan vi lære 
av svensk valgkamp?

Arrangør: KlimavalgalliansenN17

FREDAG  18.30-20.00
BLIR 2015 ET KLIMAVALG - OG HVORFOR?

Shoaib Sultan (Antirasistisk senter), Christian Molstad, 
Miroslav Broz (Konexe), Hazel Nolan (Hope not Hate).
I flere europeiske land er høyreekstreme grupper på 
frammarsj, og støtten til disse gruppene øker. I EU-
valget i år ble flere nazister, fascister og høyreradikale 
partier valgt inn. På møtet vil internasjonale innledere 
fortelle om situasjonen slik de opplever den i Europa.

Arrangør: Antirasistisk Senter, Radikal Portal, Ungdom 
mot rasismeE03

FREDAG  18.30-20.00

HØYREEKSTREMISME 
— TRUSSELEN VI FORTSETTER Å GLEMME

Gerd Liv Valla (LO), Ali Esbati (Vänsterpartiet), 
 Erling Holmøy (SSB), Arild Hermstad (FiVH), Ingrid 
Wergeland (Manifest)
Vi er en nasjon som lever i rikdom og overflod. 
Men myndighetene bekymrer seg for fremtiden, og 
hevder nordmenn må jobbe mer. Jobbe mer for å 
oppfylle prognosene om doblet rikdom og økt for-
bruk om 50 år. Det selv om enkelte yrkes grupper 
sliter med belastnings skader, mens andre  ønsker 
mer tid til familie og venner. Er en arbeidstids-
reduksjon den neste store frihets reformen?

FREDAG  16.30-18.00

STORMØTE: FRIHET TIL Å LEVE  
— MER TID TIL FRIHET

S02

Carin Leffler (FiVH)
Alle klær har en pris. Når du betaler 100 
kroner for en t-skjorte går bare noen få 
prosenter av dette til dem som har laget 
den. Hva er årsaken til dette, og hva skal 
til for at syerne får en lønn de kan leve av?

Arrangør: Framtiden i våre hender

HVA KOSTER SKJORTA DI?
FREDAG  18.30-20.00

K01

Ståle Holgersen (Lund universitet), Elin Volder Rutle 
(Rødt)
Klimaendringene er den største utfordringen 
menneskeheten står ovenfor. Hva kan gjøres nå? 
Hvilke klimatiltak er det kapitalismen står i veien 
for? Er det mulig å løse klimaendringene innenfor 
 rammene av kapitalismen? Hva slags løsning blir i 
så fall det?

Arrangør: Tidsskriftet Rødt!, MotmaktN13

FREDAG  18.30-20.00
GRØNN KAPITALISME?

Vanligt folk har spilt på Roskilde, nå kommer de til Globaliseringskonferansen. Sjekk dem ut på vanligtfolk.org! 
Alder: 20 år. Gratis inngang med konferansepass eller dagspass, ellers 125 kr i døra.

Norges Sosiale Forum

FREDAG  21.00-00.00
KONSERT MED VANLIGT FOLK PÅ VERKSTEDET BAR

K10

Foto: GGAADD (flickr), CClisens.

Foto: The U.S. Army (flickr), CClisens



Max Blumenthal, Line Khateeb, Lars Johnsen 
(Norsk Transportarbeider forbund) Kjell Brygfjeld 
(Advokatforeningen)
Hvorfor får Israel fortsette å bryte folkeretten og 
menneskerettighetene uten konsekvenser? Sion-
ismen som drivkraft i Israels politikk. Hva vil det 
si å være solidarisk med det palestinske folk i dag? 
Boikott som verktøy og moralsk riktig handling.

Arrangør: Palestinakomiteen i Norge, LO i Oslo 
(In English)V08

LØRDAG  10.00-11.30
#IMPUNITY - ISRAELS FRIE HENDER

Alexis Tsipras (Syriza, med forbehold om 
 utviklingen i Hellas), Benedikte P. Hansen 
(Nei til EU), Felipe van Keirsbilck (CNE), 
 Ingrid Olava
Krisepolitikken har gjort den øko nomiske 
krisa i Europa til en humanitær og politisk 
krise, men den har også bidratt til å skape 
alternativer – for frihet til arbeid, velstand 
og deltakelse. Hvilke alterna tiver er det som 
reises, hvordan peker disse fram over og hva 
kan vi gjøre i Norge?

LØRDAG  12.00-13.30
STORMØTE: VEIER UT AV KRISA

S03

Tema og artister annonseres på 
www.globalisering.no

Norges Sosiale Forum

LØRDAG  13.30-14.00
FRIHETSMARKERING PÅ YOUNGSTORGET

S06

Martha Rubiano Skretteberg (Caritas), Geir 
 Gamborg Nilsen ( Arbeidsmandsforbundet)
Mange nyter friheten til å krysse landegrensene for 
å søke arbeid. I vertslandet ender mange opp i et 
ekstremt avhengighets forhold til sin oppdragsgiver. 
Med trusler om å miste jobben og bli sendt ut av 
landet hvis de varsler, blir mange utsatt for tvang 
og utbytting. Hva kan gjøres?

Arrangør: Manifest Analyse, Caritas, Arbeidsmands-
forbundet avd. Oslo/AkershusE09

LØRDAG  10.00-11.30

MENNESKEHANDEL OG MISBRUK 
AV ARBEIDSINNVANDRING

Pascoe Sabido (CEO)
Storselskaper og finanslobbyen er dypt involvert i 
utformingen av EUs klimapolitikk, med mål om å 
svekke den. På dette verkstedet lærer du hvordan 
denne lobbyvirksomheten foregår, og hva vi kan 
gjøre for å avdekke, informere om og motvirke 
‘big business’ innflytelse på politiske beslutnings
prosesser.

Arrangør: Spire (In English)E05

LØRDAG  10.00-11.30

PROTECTING CLIMATE POLICY 
FROM DIRTY ENERGY LOBBYISTS

Jorunn Folkvord (Lærer), Lene Ness (Skolenes 
Landsforbund)
Skolesystemet har vært gjennom utallige reformer, 
men hva har disse reformene ført til og hvilken 
ideologi legges til grunn? Vi vil diskutere de store 
linjene innenfor skolepolitikk, finne «den sosial
istiske skolen» og hvordan vi kan snu de nyliberale 
angrepene på norsk skole.

Arrangør: Rød Ungdom, Skolenes LandsforbundN07

LØRDAG  10.00-11.30
FRA TEST OG MÅLSTYRING TIL LÆRING I FELLESKAP

Helene Bank (Handelskampanjen/
For Velferdsstaten)
Handelspolitikk er for viktig til å bli overlatt til 
politik ere og snevre næringsinteresser. Der for 
arrangeres dette krasjkurset i handels- og invest-
erings  politikk før Stormøte, «Frihandel – fri het for 
hvem?». 

Arrangør: HandelskampanjenV16

LØRDAG  14.30-16.00
HANDEL OG INVESTERINGER PÅ 1-2-3

Innledere annonseres senere
FN til Norge: «Oljefondet må systematisk vurdere 
investeringer opp mot menneske rettighetene». 
Regjeringen: «Vi vil bygge vår politikk på at alle 
mennesker har universelle rettigheter uavhengig 
av hvor i verden de bor.» Hvorfor hevder da Finans
departementet at Norges menneskerettighets-
plikter ikke gjelder utenfor Norge?

Arrangør: FIAN Norge og ChangemakerV21

LØRDAG  14.30-16.00

OLJEFONDET: VÅR RIKDOM MÅ
IKKE BLI ANDRES NØD!

Elisabeth Eide, Rune Berglund Steen (Anti rasistisk 
senter), Andrea Sjøvoll (PRESS), Sylo Taraku (LIM), 
Mina Adampour (Ungdom mot Rasisme), Lars Aker-
haug (Minerva)
Ulovlig, grunnløs, kriminell, papirløs, flom  ord de 
fleste forbinder med dagens asyl politiske  debatt i 
Norge. Hvordan påvirker asyl politikkens retorikk 
holdninger blant major iteten, deres syn på kulturelt 
mangfold og  aksept for for skjell ighet? Bidrar asyl-
debatten til å konstruere  rasisme?

Arrangør: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, 
Antirasistisk Senter, Kvinnefronten, Radikal Portal, 
Industri Energi Ungdom, Rød Ungdom

N01

LØRDAG  14.30-16.00
FRA ASYLDEBATT TIL RASISME?

Christian Anton Smedshaug (AgriAnalyse). I 2014 
har vi hatt EØS-avtalen i 20 år. Den har blitt mye 
mer om fattende enn noen trodde. Den be stemmer 
over alt fra anbuds regler til arbeidslivet og helse-
vesenet. Truer EØS friheten vi har skapt i fellesskap?

Arrangør: Ungdom mot EUN12

LØRDAG  10.00-11.30
FRI FLYT ELLER FELLESSKAP

Foto: Norges Sosiale Forum

Foto: Lorenzo Gaudenzi, Wikimedia



Innledere annonseres senere
Mellom 8 000 og 16 000 jenter og kvinner vold-
tas hvert år i Norge. Nye tall viser at en av ti 
kvinner har vært utsatt for overgrep. Til tross for 
fagre ord fra mange politikere er det lite hand-
ling å spore i kampen mot voldtekt. Vi inviterer 
til alliansemøte for alle som er interessert i å 
være med på å presse frem endring.

Arrangør: Sosialistisk Ungdom, DixieN09

LØRDAG  14.30-16.00
ALLIANSEMØTE MOT VOLDTEKT

Saleh Zomlot (AP/Watan), Qadura Fares (Palestinian Prisoners  Society), Mazen Ramahi (General Federation 
for the Palestinian Community), Kathrine Jensen (Palestinakomiteen), Mufeed Shami (Ambassadør)
Bryt stillheten rundt administrativ forvaring av palestinske fanger i  israelske fengsler! Tusenvis av  palestinske 
fanger deltok i sultestreik, noen nærmer seg døden i protest mot den vilkårlige fengslingen. Menneske
rettighetsforkjempere blir arrestert hvert år for å delta i folkelig motstand. 

Arrangør: Palestinsk kulturforening (In English)

LØRDAG  14.30-16.00
PALESTINSKE FANGERS FRIHET GJENNON KUNSTENS OG PENNENS MAKT

K03

Sarakka Gaup, Helge Aslaksen Ravna (Noereh), 
Aslak Heika Hætta Bjørn (Natur og Ungdom)
Gruveindustrien i Norge truer store samiske om-
råder. Finnes det en fram tid med både gruvedrift og 
samisk naturforvaltning? Venstrealliansen inviterer 
til seminar med unge, enga sjerte samer som tar opp 
kampen. En kamp om verdier, om naturen og om 
kulturen. Boađe fárrui! / Bli med!

Arrangør: Venstrealliansen

LØRDAG  18.30-20.00

GRUVEDRIFT OG SAMISK MOTSTAND: 
STØRRE KRAFT ENN KRUTT?

K06

Stormøte: Handelstvang - frihet for hvem?
Amy Goodman (Democracy Now!), Marc Maes (11.11.11), Beverly Keene (Jubilee South, TBC), Heidi Lunde-
berg (Handelskampanjen/LAG),  Ommund Stokka (Industri Energi), Anniken Huitfeldt ( Utenriks- og forsvar-
skomiteen Ap).
I forhandlingene om  investering og handels avtaler har stormaktene gått sammen og lar næringslivet bestemme 
hvordan framtiden skal se ut. Store beslutninger i vår økonomi forhandles og implementeres i all hemmelighet 
uten noen  offentlig debatt. Vi blir fortalt at handelssystemene gir oss valgfrihet, men i virkeligheten fratar de 
oss friheten til å utforme egen poltikk. 

LØRDAG  16.30-18.00

S04

STORMØTE: HANDELSTVANG - FRIHET FOR HVEM?

Olav Randen (NBS), Eunice Maringo (Tanzania 
Women Research Foundation) og Anthony Itemba 
(TWRF)
Vi ønsker å stille spørsmål til myten om Norge som 
redder verden, og vi vil diskutere de egentlige år-
sakene til sult og fattigdom. Er Norge en aktør som 
bidrar til utvikling og bistand på Afrikas premisser? 
Eller støtter vi vestlige handels- og investerings-
interesser som skal tjene penger i fattige land? 

Arrangør: Norges Bonde- og SmåbrukarlagV25

LØRDAG  18.30-20.00

NORGE I AFRIKA, SOM BISTANDSAKTØR 
OG HANDELSPARTNER

Gina Ekholt (SLUG), Petter Slaatrem Titland (Attac)
Innstrammingspolitikken i de kriserammede EU-
landene har vært prøvd før. Likevel fortsetter IMF 
å presse på med mer av det samme med samme 
resultat. Hva kan gjeldsbevegelsen i Nord lære av 
Sør? Hvordan ser pengestrømmene ut? Hvordan 
kan vi skape et rett ferdig system for å håndtere 
statsgjeld og gjeldskriser?

Arrangør: Attac Norge, SLUGE08

LØRDAG  14.30-16.00
DET STORE GJELDSBILDET

Bhaskar Sunkara (Jacobin), Vegard Velle (Radikal 
Portal), Martine Aurdal (Dagbladet)
Mediene er samfunnets nervesystem. De skal gi 
folk en forståelse av verden rundt, varsle om 
farer og opp muntre folk til å handle annerledes. 
Pro blemet er at mediene opererer innenfor 
 ide ologiske rammer som ikke tillater noen dypt-
gående kritikk. Hvordan kan radikale medier 
bidra til en annen verden?

Arrangør: Radikal Portal, Researchkollektivet InfoN06

LØRDAG  14.30-16.00

RADIKALE MEDIER – ET 
ALTERNATIV TIL  KONSERNMEDIENE?

Foto: Europaparlamentet, CC-lisens

Foto: Campaign against Euro-federalism.



Liv Tørres (Norsk Folkehjelp)
Stadig flere stater og organisasjoner jobber for å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Hvilken 
rolle kan Norge spille i dette arbeidet? Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, innleder om hvorfor et 
internasjonalt forbud mot atomvåpen er mulig, også uten atomvåpenstatene.

Arrangør: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Fredslaget, SU, AUF, KrFU, Nei til Atomvåpen, Norske Leger mot Atomvåpen, 
Medisiner studenter for fred og sosialt ansvar, ICAN Norge, Industri Energi UngdomV03

LØRDAG  18.30-20.00
ET INTERNASJONALT FORBUD MOT ATOMVÅPEN ER MULIG

Emad El-Rozzi
Ifølge UNICEF sitter det til enhver tid rundt 220 
mindreårige palestinere i  israelsk fangenskap, de 
yngste helt ned i tolv årsalderen. Vi viser filmen 
“Four C orners”, før palestineren Emad El-Rozzi 
inn leder om konsekvensene av barne  arrest-
asjoner, både for barna og for sam funnet som 
helhet.

Arrangør: Fellesutvalget for Palestina (In English)V02

SØNDAG  10.00-11.30

STJÅLET FRIHET – STJÅLET BARNDOM: 
PALESTINSKE BARN I ISRAELSKE FENGSLER

Innledere annonseres senere
Norge er i ferd med å få et todelt arbeids liv. 
Mens reallønnsveksten går stadig oppover ser vi 
at  yrker preget av høy arbeidsinnvandring ikke 
 følger med på lønnsøkningen. Er vi i ferd med å 
få et land der det er opp til arbeidsinnvandrere å 
ha tunge  fysiske yrker, mens nordmenn skal jobbe 
på  kontor?

Arrangør: Sosialistisk Ungdom, Ungdoms utvalget 
til Industri Energi

E01

SØNDAG  10.00-11.30
EUROPAS QATAR?

Anne Marie Kvernevik (Share Norge), Elsa-Britt 
Enger (Bestemødre for fred), Anja Askeland (BIEN 
Norge) og Sjur Papazian
Vi lever i en tid hvor de gamle løsningene på 
samfunnsproblemene ikke virker lenger. Med 
dette møtet ønsker vi å fri oss fra de etablerte 
tankemønstrene, og stille nye spørsmål og foreslå 
løsninger: hvordan kommuniserer vi, hva er 
mennesket, som kulturelt vesen og i forhold til 
penger/makt?

Arrangør: Bestemødrene for fred, Borgerlønn BIEN 
Norge og Occupy OsloN15

SØNDAG  10.00-11.30
MENNESKET I PARADIGMESKIFTET

Christos Giovanopoulos (Solidarity4All), Alexis Tsipras (Syriza, med forbehold om utviklingen i Hellas).
Hellas er det EUlandet som har vært hardest rammet av krisa, og samtidig har folk der gått i spissen for kamp-
en mot innstrammingspolitikken. Hvordan skal vi i det rike nord støtte de kriserammede i Hellas og være med 
på å utvikle den felles kampen over landegrensene? 

Arrangør: Rødt, LO i Oslo (In English)E04

LØRDAG  18.30-20.00
SOLIDARITET MED HELLAS

Beathe Hofseth (Fri Film), Susann Østigaard (Fri Film), Mailiss Solheim (Ladyfest)
Light Fly, Fly High er en sterk og ærlig doku mentar om Thulasi som kjemper for sin frihet som en «one woman 
army». I bokseringen. Regissørene vil pressentere filmen før visning, og etterpå blir det samtale om idrettens 
mulighet til å være verktøy for å få mennesker ut av fattigdom og urettferdighet.

Arrangør: Ladyfest

LØRDAG  18.30-20.00
NÅR BOKSERINGEN BLIR VEIEN TIL FRIHET

K08

Stein Guldbrandsen (Fagforbundet), Johnny 
 Ingebrigtsen (SV) 
I Gaza får 80 % internasjonal hjelp. Stadig flere 
sier: Vi vil ikke ha mer hjelp, vi vil ha frihet til å leve 
av eget arbeid! Israel stopper all eksport,  angriper 
stadig fiskerne og bøndene og hindrer normal 
næringsvirksomhet. Vi får høre ferske rapporter fra 
Gaza, og vi vil drøfte hva vi kan gjøre.

Arrangør: Ship to GazaE10

LØRDAG  18.30-20.00
GAZA: VI VIL HA FRIHET TIL Å LEVE AV EGET ARBEID!

Eirik Vold
Varslere, som Edward Snowden, har de siste årene 
avslørt at vi lever under et overvåkningsregime 
som griper gjennom all teknologi vi bruker i våre 
daglige liv. Hvordan bør vi som er politisk aktive 
forholde oss til dette? Hva kan vi gjøre for at tekno-
logien vi bruker skal bli frigjørende i stedet?

Arrangør: Motmakt, Forlaget ManifestV20

LØRDAG  18.30-20.00

TOTAL OVERVÅKNING ELLER 
FRIGJØRENDE TEKNOLOGI?

Grønske: Ragnhild Briseid, Kjersti Støylen, Elis-
abeth M. L. Wulfsberg og Hanne Kalleberg
Jordkloden vår er syk! Hva vil skje med den? Hva 
kan jeg gjøre for at den skal bli frisk  igjen? Vel-
kommen til en varm og viktig, alvorlig og humor-
istisk musikalsk fore stilling, om å ta vare på jorda 
vår. Du møter en modig isbjørn, en trøtt sebra, fire 
engasjerte musikere, et brev til Jens, en sparke-
sykkel, og mye, mye mer.

Kulturgruppa i Norges Sosiale FoumK07

SØNDAG  10.00-11.30

CLIMATUS - ISBJØRNEN 
SOM VIL REDDE JORDKLODEN

Foto: Promobilde for filmen



Bhaskar Sunkara (Jacobin), Ingrid Rostad (Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom), Stein Stugu (DeFacto)
Skal vi vinne de neste frihetskampene må tenkere bli til aktivister, og aktivister bli til tenkere. Til avsluttnings-
møtet kommer Bhaskar Sunkara, fra det amerikanske magasinet Jacobin. Vi vil ha en samtale om frihet, 
frihetens vilkår i en globalisert verden og hva som må gjøres.

SØNDAG  14.00-16.00

S05

STORMØTE: AVSLUTNINGSMØTE

Ragnhild Nordby
Seminaret vil ta for seg abortkampens historie 
både nasjonalt og internasjonalt, med vekt på 
seksuell og reproduktiv helse, og kvinners rett 
til frihet over egen kropp. Dette vil bli diskutert 
opp mot et menneskerettighetsperspektiv. Hvilken 
rolle skal Norge ha de neste 15 årene?

Arrangør: AUF, Sex og politikk, Sex og samfunnV14

SØNDAG  12.00-13.30

KVINNERS RETT OVER EGEN KROPP 
— ABORTKAMPEN INTERNASJONALT

Maren Sæbø (Verdensmagasinet X), Tore Linné Eriksen 
(HiOA)
Statoil betaler mer i skatt og avgifter til Angola enn 
hele det norske bistandsbudsjettet. I Tanzania er sel-
skapet i ferd med å gjøre sin største investering uten-
for Norge noensinne. Vi viser Fellesrådet for Afrikas 
film “The Norwegian Dilemma”  om norske oljeinter-
esser i Angola, før en debatt. 

Arrangør: Forlaget Manifest, Fellesrådet for AfrikaV22

SØNDAG  12.00-13.30
NORSK OLJEEVENTYR I AFRIKA

Linn Herning (For Velferdsstaten) og Petter 
 Slaatrem Titland (Attac)
Vi har blått styre i Bergen, Drammen, Oslo, 
 Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tromsø. Hva 
er vinnersakene for alternativene? Attac og For 
Velferdsstaten inviterer til en åpen samtale om 
hvordan alternative ideer kan få gjennomslag i 
lokalvalget neste år.

Arrangør: Attac Norge, For VelferdstatenN11

SØNDAG  12.00-13.30
SETT DAGSORDEN I LOKALVALGET 2015

Representant for Ukrainas kommunistparti
Samtidig som det nye regimet i Ukraina lov-
prises som frihetselskende, har høyreekstreme 
grupper spasert inn i parlamentet, og Ukrainas 
kommunist parti er forsøkt forbudt, og parti-
lokaler satt i brann. Hva er det som skjer?

Arrangør: Ungkommunistene i Norge (In 
English)E07

SØNDAG  12.00-13.30
UKRAINA - MEDALJENS BAKSIDE

Andrea Sjøvoll (PRESS), Bjørn Ola 
 Opsahl (Ungdom mot EU)
Antall mennesker på flukt i verden øker, 
men i Europa blir viljen til å ta i mot 
flyktninger  stadig mindre. Ansvarsfra
skrivelse og løsninger på nasjonalt nivå 
preger situasjonen. Er det mulig å finne 
internasjonale løsninger på flyktninge
problematikken? 

Arrangør: PRESS, Ungdom mot EUE13

SØNDAG  12.00-13.30
LØSNINGER FOR EN VERDEN PÅ FLUKT

Lars Erik Mangset (WWF), Sigurd Jorde (FiVH)
Hva skal til for at oljefondet (Statens Pensjons-
fond Utland) blir klimavennlig? Hva er realis-
tisk og hvor fort er det mulig? Regjeringen har 
satt ned et ekspertutvalg som skal se på om det 
å trekke ut petro leums- og kullselskaper er en 
mulig strate gi. Bør og kan oljefondet bli fossil-
fritt?

Arrangør: Framtiden i våre hender og WWFV11

SØNDAG  10.00-11.30
KAN OLJEFONDET BLI KLIMAVENNLIG?

Shoaib Sultan (Antirasistisk senter), Mina Adampour 
(Ungdom mot rasisme), Herman Thamdrup Lund 
(RU), Linda Alzaghari (Minotenk).
Rasisme kan være statlig og komme til uttrykk gjen-
nom lover, og den kan være organisert og komme til 
uttrykk gjennom grupper som sprer hat, i tillegg til 
rasismen folk møter hver eneste dag, gjennom for-
dommer og holdninger. Hvordan møter vi rasisme i 
Norge i dag? Hva må vi gjøre for å bekjempe den?

Arrangør: Rød Ungdom, Antirasistisk senter, Ungdom 
mot rasisme

N02

SØNDAG  10.00-11.30
HVORDAN BEKJEMPE RASISME I 2014?

Foto: United Nations Photo (flickr), CC.

Foto: Erin Baiano, The New York Times
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FORANDRING

KULTUR 
OG ANNET

TORSDAG 18.00-20.00 ÅPNINGSMØTE: FRIHET - (S01)

18.00-20.00 - Frie Folk (K09)

FREDAG 10.00-11.30 - Er norsk landbruk basert på landran? (V05)
- Profet i oljehyre (V06)
- Kontantutbetaling som bistand (V15)

- Ikke gjør som jerndama sier! (E02)
- Hva er rasisme, hva er fascisme? (E06)

- Status for kvinnebevegelsen i Norge 
(N04)

- Hvem er redd for freden? (N16)

12.30-14.00 - Hvem betaler prisen for våre klimautslipp? (V10)
 Zapatistene, 20 år senere  Hva kan norske aktivister lære? (V12)
- Norges bidrag til dronekrig (V19)
- Iran: Kan demokrati skapes? (V24)

 Sexkjøploven  Hvordan kan vi styrke 
den? (E14)

- Formelen for frihet (N08)
 Gruvedrift  framtidsnæring eller natur
rasering? (N10)

14.30-16.00 - Struggling for another Iraq: Meet the Iraqi Social Forum (V04)
 Organisasjonsfrihet i Midtøsten (V07)
- Oljesmurt imperialisme (V10)
 Reversing Africaa’s Resource Curse: 50 Years after  independence 
(V23)

- Frihet fra fritid – søndagsåpne butikker 
(N05)

-Strikk det sjøl (K04)

16.30-18.00 STORMØTE: FRIHET TIL Å LEVE - MER TID TIL FRIHET. OM SEKSTIMERSDAGEN (S02)

18.30-20.00 - Norsk våpeneksport til diktatorer (V09) - Høyreekstremisme - trusselen vi fortsetter 
å glemme (E03)

- Den tapte generasjon (E12)

- Frihet fra kroppspress (N03)
- Grønn kapitalisme? (N13)
- Blir 2015 et klimavalg - og hvorfor? 
(N17)

- Hva koster skjorta di? (K01)

- Konsert med Vanligt folk (K10)

LØRDAG 10.00-11.30 - #impunity - Israels frie hender (V08) - Protecting Climate Policy from Dirty 
Energy Lobbyists (E05)

- Menneskehandel og misbruk av arbeids-
innvandring (E09)

 Fra test og målstyring til læring i 
felleskap (N07)

 Fri flyt eller fellesskap (N12)

12.00-13.30 STORMØTE: VEIER UT AV KRISA (S03)

13.30-14.30 FRIHETSMARKERING PÅ YOUNGSTORGET (S06)

14.30-16.00 - Handel og investeringer på 1-2-3 (V16)
- Oljefondet: Vår rikdom må ikke bli andres nød! (V21)

- Det store gjeldsbildet (E08) - Fra asyldebatt til rasisme? (N01)
- Radikale medier – et alternativ til 
konsernmediene? (N06)

- Alliansemøte mot voldtekt (N09)

- Palestinske fangers frihet gjennon 
kunstens og pennens makt (K03)

16.30-18.00 STORMØTE: HANDELSTVANG - FRIHET FOR HVEM? (S04)

18.30-20.00 - Et internasjonalt forbud mot atomvåpen er mulig (V03)
- Total overvåkning eller frigjørende teknologi? (V20)
- Norge i Afrika, som bistandsaktør og handelspartner (V25)

- Solidaritet med Hellas (E04)
- Gaza: Vi vil ha frihet til å leve av eget 
arbeid! (E10)

- Gruvedrift og samisk motstand : Større 
kraft enn krutt? (K06)

- Når bokseringen blir veien til frihet (K08)

SØNDAG 10.00-11.30 - Stjålet frihet – stjålet barndom: Palestinske barn i Israelske 
fengsler (V02)

- Kan oljefondet bli klimavennlig? (V11)

- Europas Qatar? (E01) - Hvordan bekjempe rasisme i 2014? (N02)
- Mennesket i paradigmeskiftet (N15)

- Climatus - isbjørnen som vil redde 
jordkloden (K07)

12.00-13.30 - Kvinners rett over egen kropp - abortkampen internasjonalt (V14)
- Norsk oljeeventyr i Afrika (V22)

 Ukraina  medaljens bakside (E07)
 Løsninger for en verden på flukt (E13)

- Sett dagsorden i lokalvalget 2015 (N11)

14.00-16.00 AVSLUTNINGSMØTE (S05)



PRAKTISK INFORMASJON 
STED: Folkets Hus (Oslo kongressenter), på Youngstorget. Youngs gate 11, 0181 Oslo. Lokalet er til rettelagt 
for rullestolbrukere. Vi oppfordrer alle til å melde seg på og betale i forkant av konferansen da det 
erfarings messig blir lange køer. Noen møter er særlig populære og det er derfor lurt å være ute i god tid. 
Det er mulighet for å melde seg på og betale med kort eller kontanter ved oppmøte på konferansedagene.

PÅMELDING: WWW.GLOBALISERING.NO

MINIGLOBKONF
For at også barn og foreldre skal få med seg konferansen arrangerer vi 
Miniglobkonf lørdag og søndag. Det blir spennende aktiviteter med kultur-
elt og politisk innhold for barn mellom 3 og 12 år i trygge omgivelser.

KONFERANSEKVELD OG KULTUR
Etter konferanseslutt torsdag, fredag og lørdag arrangerer vi et eget kvelds-
program med mange spennende kulturinnslag. Les mer på  globalisering.no

KONTAKTINFO
Ring vår koordinator på 93 22 91 38
Eller send en e-post til globalisering@globalisering.no. Mer informasjon, 
oppdatert program og påmelding på www.globalisering.no
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Vedlegg 3: Budsjett for 

Globaliseringskonferansen 2016

2012 2014 2014 2016

Oslo kommune 

2016 Kommentar

Regnskap

Revidert 

budsjett Regnskap Budsjett Budsjett

Inntekter

Deltakeravgift* 330091 300000 266453 200000 Vi ønsker å senke deltakeravgiften for å tilrettelegge for at flere kan delta

Støtte fra medlemsorg 174900 140000 138750 140000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2014

Støtte fra andre org 150000 170000 180000 180000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2014

Støtte fra Oslo kommune 0 0 0 1000000 1000000 Vårt søknadsbeløp til dere

Støtte Fritt Ord 125000 125000 125000 150000 Vi håper å få litt større tilsagn i 2016

Støtte fra NORAD 180000 200000 200000 150000

Vi forventer å motta mindre støtte fra Norad på grunn av forslag til store kutt 

i denne tilsagnsordningen fra regjeringen

Støtte fra UD 200000 125000 125000 150000 Vi håper å få litt større tilsagn i 2016

Støtte fra Kulturetaten Oslo Kommune 50000 50000 20000 20000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2014

Støtte fra Norsk Filminstitutt 40000 40000 0 40000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2012

Kultursatsning - samarbeidspartnere 0 40000 0 0 Denne satsningen utgår i 2016

LO Kulturfond 0 25000 0 25000

Vi ønsker å jobbe mye for å få denne støtten gjennom et 

samarbeidsprosjekt med LO i Oslo

Støtte fra Aktiv Ungdom 388700 418000 414200 400000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2014

LNU - Mangfold og inkludering 0 75000 75000 75000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2014

LNU - Frifond barn og unge 0 0 25000 25000 Vi forventer å få inn like mye støtte som i 2014

Momskompensasjon 11151 13000 22970 23000 Vi forventer å få like mye momskompensasjon som i 2014

Andre inntekter 492 0 5400 0

Dette er en for usikker inntektskilde til at vi ønsker å budsjettere inntekt 

herfra

Sum inntekter 1650334 1721000 1597773 2578000 1000000

Kostnader



Lønn 379106,89 558000 497443 750000 500000 Vi ønsker å opprette to prosjektstillinger i tillegg til koordinator i 2016

Leie av lokaler 405319,3 415000 369605 540000 110000

Årsaken til at utgiftene var så lave i 2014 er at LO betalte deler av lokalet. 

Dersom vi får på plass en lignende avtale med LO vil de reelle utgiftene for 

leie av lokale ligge på nivå med 2014 regnskapet

Regnskap og revisjon 63255 45000 50000 70000 15000

De reelle utgiftene i 2014 var høyere pga manglende faktura fra 

regnskapsfører som vi ikke mottok før i 2015, derfor har vi satt opp denne 

posten sammenlignet med regnskapet i 2014

Kultur 122008 245000 145585 360000 210000

Vi ønsker å gjennomføre en kultursatsning og ønsker derfor å øke denne 

budsjettposten sammenlignet med regnskap i 2014

Filmprogram 46981,85 40000 0 60000 20000 Denne utgiftsposten er avhengig av at vi får tilsagn fra Norsk Filminstitutt

Kultursatsning 40000 0 0 0 Denne satsningen synliggjøres under budsjettposten "kultur"

Kontormateriell 1259,5 5000 1817 15000 0 Posten er økt sammenlignet med 2014 fordi vi har behov for ny PC

Div utg tilknyttet konf 16757,9 15000 14407,5 25000 15000 Bufferpost

Trykk/grafisk 138871 110000 76143,5 120000 0

Årsaken til at utgiftene var så lave i 2014 er at utgiftene til design ble ført på 

budsjettet for 2013. Vi har inkludert utgifter til design av grafisk uttrykk i 

posten for 2016

Annonser og markedsføring 80253 65000 71765 60000 20000

Denne posten er satt litt ned fordi vi ønsker å satse på andre 

mobiliseringstiltak i 2016

Nettsider 12193,8 10000 21190 13000 0

Denne posten er mindre enn regnskap 2014 fordi vi i 2014 fornyet oppsettet 

på nettsidene

Telefon og porto 2642,67 5000 2821 3000 0 Dette er en stabil utgiftspost

Tolking 4000 50000 23520 40000 0 Vi forventer at utgiftene i 2016 vil ligge på samme nivå som i 2014

Innledere 84988 205000 82331 270000 110000

Vi ønsker å få store innledere på konferansen som vi muligens må betale 

honorar for, noe som er bakgrunnen for økningen i budsjettet.

Ungdomsinitiativ (overnatting og mat) 49016 55000 38987 55000

Denne utgiftsposten anser vi som veldig stabil og har derfor budsjettert det 

samme i 2016 som i 2014

Reisedekning ungdom (buss + annen 

reise) 123983 130000 54020 140000 0

Årsaken til at utgiftene var lave i 2014 var at vi måtte avbestille busser som 

skulle frakte ungdom fra andre deler av landet fordi inntektene våre var 

usikre på dette tidspunktet. Vi ønsker å leie inn busser for å tilrettelegge for 

deltakelser fra store deler av landet i 2016.

Frivillige 10000 0 0 0

Denne utgiftsposten ble i 2014 ført en annen plass i regnskapet pga 

konteringsnummer

Styrende organer 27504,2 25000 6920 20000 0

Årsaken til at denne utgiftsposten var lav i 2014 er at styret og 

arbeidsgrupper på grunn av usikre inntekter brukte minimalt med midler på 

møtemat og lignende



Bankkostnader 4977,59 5000 6014 7000 0 Dette er en stabil utgiftspost

Internasjonalt arbeid 9895,64 0 0 30000 0

Vi ønsker å avsette litt midler til å utvikle samarbeidet vårt med Iraks 

Sosiale Forum

Sum kostnader 1573013,34 2033000 1462569 2578000 1000000

Resultat 77320,66 -312000 135204 0 0


