V-DAY 2008
V-Day är en internationell rörelse med syftet att stoppa våldet mot kvinnor och flickor
genom att samla in pengar och kunskap med hjälp av ideella produktioner av Eve
Enslers prisbelönta pjäs Vaginamonologerna.
Under 2007 arrangerades mer än 3000 V-Days över hela världen. Hittills har
V-Dayrörelsen samlat in 49 miljoner dollar och upplyst miljoner människor om
våldet mot kvinnor. V-Day har organiserat internationella, upplysande och mediala
kampanjer; återöppnat skyddsboenden och finansierat över 5000 anti-våldsprogram
samt öppnat skyddat boende i Kenya, South Dakota, Egypten och Irak.
V-Day distribuerar medel till gräsrotsrörelser, nationella som internationella rörelser
och program som arbetar för att stoppa våldet mot kvinnor och flickor. V:et i V-Day
står för Victory (seger), Valentine och Vagina.

V-Day… …	är en vision: Vi vill skapa en värld där alla kvinnor är trygga och fria.
…	är ett krav: Våldtäkt, incest, misshandel, könsstympning och trafficking
måste upphöra nu.
…	är en kraft: Vi vill att kvinnor ska skapa och trivas snarare än att överleva och återhämta sig från fruktansvärda övergrepp.
…	är en katalysator: Genom att samla in pengar och öka medvetenheten
om våld mot kvinnor kommer V-Day att ena och stärka redan existerande krafter mot våld. Målet är att förbättra kunskapen om, skyddet
mot och lagarna kring våld mot kvinnor runt om i världen.
…	är en process: Vi kommer kämpa så länge det krävs. Vi kommer inte
att sluta kämpa förrän våldet upphör.
V-Day är en häftig, vild, okuvlig
rörelse och gemenskap som
välkomnar alla!
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fokus 2008

V-DAY 2008 På Teater Pero, Sveavägen 114.
Lördag 29 mars kl 13–22.

 vinnorna i New Orleans
K
“Även om vi inte kan förebygga händelser
som orkanen Katrina kan vi finnas där för
varandra när de inträffar. Vi kan sträcka
ut en hand; vi kan minnas dem som har
förlorat sina hem och arbeten, som förirrat
sig och tappat taget. Vi kan komma med
vatten och mat, hammare och spik för att
bygga upp de raserade väggarna. Vi kan
stötta och stärka de kvinnor och män som
har hamnat i bakvattnet, för att våldet
inte ska bli deras lösning eller norm. När
katastrofer inträffar kan vi visa solidaritet
och övertygelse att stoppa våldet i sig.”
(Eve Ensler)
Genom 2008 års fokusfråga kommer
tusentals kvinnor och män uppmärksammas på svårigheterna för kvinnorna i New
Orleans.

BOKA DIN BILJETT
på telefon 08-612 99 00 eller
på www.pero.se.
Ordinarie biljett: 150 kr.
Studenter, arbetslösa och pensionärer: 100 kr.
Alla intäkter går till Terrafem, Klaragården och
V-Days internationella fokusfråga.
Har du inte möjlighet att komma tar vi gärna
emot donationer. Stöd V-Day genom att sätta in
ditt bidrag på RFSU Stockholms pg: 558 44-5.
Märk betalningen “bidrag till V-Day 2008”.
Håll dig uppdaterad om V-Day
Besök V-Days internationella hemsida www.vday.org
och registrera dig för V
 -Mail på www.vday.org/vmail.

rfsu stockholm presenterar stolt v-day 2008

LÖRDAG 29 MARS
teater pero
sveavägen 114, kl 13–22

www.vdaysthlm.blogspot.com
intäkterna från v-day sthlm 2008
går till:
terrafem www.terrafem.org
Terrafem är en ideell organisation som arbetar
för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns
våld och dominans. Terrafem bildades i mars
2000 av de kvinnor som tidigare drivit jour för
kvinnor med utländsk härkomst och är idag
Sveriges enda jour i sitt slag. Terrafem arbetar
med både köns- och etnicitetsperspektiv och
driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon
för kvinnor och flickor med utländsk härkomst.
För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på
43 språk. Jourtelefon 020-52 10 10.
klaragården www.stadsmissionen.se
Klaragården är Stadsmissionens hus för
hemlösa kvinnor. De har öppet varje dag och
erbjuder sina gäster mat, dusch och en säng
att sova i. Klaragården är en fristad från droger,
våld, misshandel och prostitution. För många
utsatta kvinnor är Klaragården den enda trygga
platsen i tillvaron.
Klara Västra Kyrkogata 20 b, tel 08-78 78 627.

vaginadagen 2008 arrangeras i samarbete med

huvudsponsor
och arrangör

tack till våra sponsorer:

Tack till Bokförlaget Lind & Co, Albert Bonniers
förlag, Bazar förlag, feministkillarna
– och stort tack till alla medverkande och
volontärer som jobbar ideellt!

International sponsors: NoVo Foundation, The Rockefeller
Foundation, Dramatists Play Service, GLAMOUR, Oprah &
Friends Radio (XM), O magazine, TBWA/Chiat/Day, Vosges
Haut Chocolat, W Hotels, New Orleans

En dynamisk dag om, för, till och av snippor, fittor, vaginor.
Konst & kultur till förmån för projekt som arbetar mot våld
mot kvinnor och flickor. Ta chansen att uppleva Eve Enslers
världsberömda Vaginamonologer – välkommen!

program

konferencierer:
Luis Lineo brinner för sexualpolitiska frågor, är aktiv i RFSU Stockholm, arbetar
med Fanzingo Radio och tycker om att spela rugby.
Carin Roselli debatterar och föreläser om sexualpolitiska frågor. Grundare av
projektet Stolta Slampor.

13.00

Dörrarna öppnas

13.30–13.40

Inledningstal RFSU: s generalsekreterare Åsa Regnér

EROTISKA RUMMET MED KONST
Anonyma exhibitionister Ylva Maria Thompson
100 avgjutningar av 100 kvinnors unika, yttre könsorgan.
Under ytan av Ylva Maria Thompson
Drömbilder om Oceanidernas frihet i en undervattensvärld där tyngdlagen och många andra lagar inte gäller;
flytande/svävande, sjunkande, lekande.
vaginarts av Alexander Rudenstam
Med kärlek och respekt för kvinnorna i världen.

13.40–14.10	Snippa heter det! Om jämställdhet och barns sexualitet.
Föreläsning av Kristina Henkel.
14.10–14.40

14.45 UNTIL THE VIOLENCE STOPS
Dokumentärfilm om V-Day, om hur en
pjäs blev en rörelse. Ta del av inspi
rerande berättelser från olika delar av
världen som Filippinerna, Kenya, USA.
Tillsammans bryter vardagliga som kända
kvinnor (Rosie Perez, Salma Hayek och
Jane Fonda) tystnaden kring våld mot
kvinnor och flickor. Dokumentären inspi
rerar till gemenskap och medvetenhet.
Om varför V-Day behövs, hur V-Day berör
och hur rörelsen gör skillnad.

Klimatet, feminismens allt. Föreläsning av Kajsa Ekis Ekman.

14.40–14.50	Paus
14.50-15.50	Dokumentärfilm ”Until The Violence Stops”
15.50–16.00	Paus
16.00–16.25

 ärt barn har många namn – frågan är vems och vilket våld
K
är det vi egentligen talar om? Föreläsning av Anneli Svensson,
RFSL Stockholm och Gun-Inger Nilsson, SKR.

16.25–16.55	Vårt arbete på Klaragården. Föreläsning av Gill Edin.
16.55–17.05	Paus
17.05–17.30	Våld mot kvinnor av utländsk härkomst.
Föreläsning av Bernadita Nunez, Terrafem.
17.30–17.45

Stand up med Cecilia Von Strokirch, det nyaste
och roligaste tillskottet på den svenska standupscenen.

17.45–18.05

 frikansk dans med ”Pearl Girls”, Uganda Women’s
A
association in Sweden.

18.05–18.30	Paus
18.30–20.00	Vaginamonologerna

Workshops
14.45–16.15	Man tager vad man haver. Marika Smith
hyllar vaginan genom att överösa den med sköna
och roliga saker. Tillverka egna sexleksaker av vad
hemmet har att erbjuda.
16.30–18.00	Workshop med Lena Mobrandt, en av grundarna
till LAFA. Pyssla i en muffverkstad och reflektera kring kvinnans kön.

20.00–20.30	Paus, mingel
20.30–20.50 Sång av Victoria Limenza. Latinamerikan-indianskan från Paraguay
	levererar akustisk/funk-soul baserat på sin egen poesi skriven de
	senaste 15 åren. Victora sjunger på svenska och engelska.
Mingel fram till 22.00

V To The 10 Årets V-Day-kampanj sätter fokus på kvinnorna i New Orleans – Katrinakrigarinnorna.
Den 12 april på New Orleans Arena kommer V-Day fira tioårskamp mot våldet mot kvinnor och flickor
och kommer även inleda de kommanade tio årens arbete med att hela och stärka världens kvinnor.
Salma Hayek, Ellen DeGeneres, Jane Fonda och Kerry Washington har redan anslutit sig!
V To The 10 kommer att visa upp det arbete som utförts av Katrinakrigarinnorna för att återställa
samhället efter det våld, den ekonomiska nöd, rasism samt bristande hälsovård och barnomsorg
som följde i orkanen Katrinas spår. V-Day skänker insamlade medel från årets kampanj till lokala
kvinnogrupper. Bidragen kommer att användas till långsiktiga projekt med fokus på självförsörjande företag som förbättrar
kvinnors ekonomi samt sprider, ökar och upprätthåller deras rikedom. http://v10.vday.org/anniversary-events/arena

Informationsbord och försäljning till förmån för V-Day:

Afrikanska kvinnors nätverk
Alla kvinnors hus
Hallongrottan
Klaragården
Kvinna till Kvinna
Landstinget förebygger aids
RFSL Stockholm
RFSU Stockholm
Stolta slampor
Sveriges kvinnojourers riksförbund
Terrafem
Vaginarts
Ylva-Art

VAGINAMONOLOGERNA
1. Vi var oroliga
Mian Lodalen
2. Hår
Charlotte Rudenstam
3. Klädsel och språk
Tanya Holm och Andy Candy
4. Översvämningen
Ebba Hamelberg
5. vaginaworkshopen
Frida Spång
6. Glada vaginafakta
Gabriella Eklund
7. För att han gillade
att se på den
Carolina “Ninna” Stiwenius
8. Inte så glada vaginafakta
Nicole Wolpher
9. Min arga vagina
Anna Holm

vaginamonologernas skapare
Eve Ensler är dramatiker, aktivist och författare till
den prisbelönta pjäsen Vaginamonologerna som har
blivit översatt till 45 olika språk och framförd i över
119 länder. Eve har även skrivit pjäserna Necessary
Targets, Conviction, The Treatment, m.fl.
I oktober 2006 släpptes Enslers första bok Insecure At Last: Losing It in A Security Obsessed World.
Ensler är konstnärlig ledare och grundare av den
globala rörelsen V-Day som arbetar för att stoppa
våldet mot kvinnor och flickor. Sedan 1998 har
V-Day samlat in 49 miljoner dollar.

10. Min vagina var min by
Birgitta Ohlsson
11. Den lilla musen som kunde
Åsa Regnér
12. Skandalös fakta
Helene Delilah
13. Min korta kjol
Josefin Brink
14. Ta fittan tillbaka
Kim Kärnfalk
15. En sexårig flicka
fick frågan
Carin Gardbring
16. Kvinnan som älskade att göra
vaginor lyckliga
Ylva Maria Thompson
17. Jag var där i rummet
Helen Sinabulya
18. fokusfrågan
Monolog speciell för i år! Eve riktar uppmärksamhet till regionen i
Nabila Abdul Fattah
New Orleans genom att målande och symboliskt tala om området
som USA:s vagina. Monologen åtföljs av ett brev och inbjudan till
V-Days 10-årsjubileum i New Orleans.
Mian Lodalen Journalist, föredragshållare och författare.
Feminist och aktivist sedan tonåren som fick de sexualpolitiska
frågorna med modersmjölken. Är än mer övertygad om att
Birgitta Ohlsson Riksdagsledamot (fp) och ordförande
organisationer som RFSU är livsviktiga och tycker att ordet fitta
för Liberala Kvinnor.
är ganska snyggt.
Åsa Regnér Generalsekreterare RFSU.
Charlotte Rudenstam är journalist, författare till bland
Helene Delilah Samordnare och informatör hos RFSU
annat kommande boken ”Ingen skam i kroppen” och kvinna.
Stockholm som har arrangerat V-Day Sthlm 2006 och 2007.
Tanya Holm Plugghäst, kontorsflicka, tjejjourare.
Medförfattare till ”Stora sexboken”.
Andy Candy Journalist och sakkunnig i transfrågor. Under
Josefin Brink Feminist och riksdagsledamot för Vänster
2007 har hen involverat sig i konstprojekt som har handlat om
partiet med förflutet i Vagina Grande
bilden av transpersoner.
Kim Kärnfalk Aktuell med nyutkomna självbiografin
Ebba Hamelberg Lärare i många ämnen, berest med kärlek
”Mamma, mormor och jag”, har tidigare varit med i gruppen
för fängslande berättelser.
Friends och vunnit melodifestivalen.
Frida Spång Frilansande skådespelare och regissör som
Carin Gardbring Nordisk koordinator och nätverksbyggare
däremellan sjunger bulgarisk kvinnosång i SBDK.
för afrikanska kvinnor för fred i Afrika, IFAPA.
gabriella eklund RFSU-informatör och aerobicsinstruktör
Ylva Maria Thompson Konstnär och skribent med särskilt
som drömmer om att bli barnmorska.
intresse för fittor och därmed förenliga filosofiska funderingar,
Carolina ”ninna” Stiwenius Rättsaktivist och lag
fria fantasier och faktakunskaper.
feminist, informatör på Alla Kvinnors Hus & UNIFEM.
Helen Sinabulya Nybliven doktor som arbetar på Karolinska
Nicole Wolpher Har tidigare jobbat mot kvinnlig köns
sjukhuset. Intresset för kvinnofrågor har alltid legat henne nära
stympning via Erikshjälpen samt för välgörenhetsorganisationen
hjärtat och hon utnyttjar alla möjligheter att uppmärksamma
Hand i Hand, stöd för utsatta barn.
kvinnoperspektivet i alla frågor.
Anna Holm Hopplös mångsysslare och skribent med förkärlek
Nabila Abdul Fattah Socialpedagog, kolumnist och vice
för allt som finns till för att glädja, smycka och fira fittan.
ordförande i kvinnoorganisationen Terrafem Göteborg.

