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Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig
utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar
har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv
och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning
av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste
upphöra.
I dokumentären Amal får vi följa Amal som växer upp i postrevolutionens
Egypten, från barndom till ung vuxen. I politisk turbulens söker Amal sin
plats, identitet och sexualitet i ett patriarkaliskt samhälle.
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Film Festivals hållbarhetspris.

Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig
utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar
har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv
och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning
av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste
upphöra.
I dokumentären Amal får vi följa Amal som växer upp i postrevolutionens
Egypten, från barndom till ung vuxen. I politisk turbulens söker Amal sin
plats, identitet och sexualitet i ett patriarkaliskt samhälle.
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Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor,

I dokumentären Amal får vi följa Amal som växer upp i postrevolutionens
Egypten, från barndom till ung vuxen. I politiskmöjligheter
turbulens sökersamt
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samhälle.om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Hur når vi dit?

Moderator: Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet.

Murad Artin

Katarina Bergehed

Tips och tankar
#goglocal

Eva Johansson, verksföreträdare för jämställdhet, Sida.
Murad Artin, ordförande i Örebros Jämställdhetsdelegation, Örebro kommun.
Katarina Bergehed, Sakkunnig inom kvinnors rättigheter och SRR, Amnesty International.

15.55-16.00 – Avslutning
Avslutning med Glocal Film Festival och Den globala skolan.

Evenemanget är kostnadsfritt, men föranmälan krävs:
www.glocalfilmfestival.com

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja
fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder.
För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA!

17 mål 17 filmer 17 städer 17 veckor – www.glocalfilmfestival.com

