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MÅNDAG 16.7                    

kl. 14.30 – 15.30
Stadshusets innergård 
(Hallituskatu 12), Björneborg

Nyhtökauraa, korkkimekkoja 
ja kalannahkakäsilaukkuja
– Pohjola tiennäyttäjänä 
kestävyyskysymyksissä
Pohjoismaiden ministerineuvosto

Miten voimme poliittisesti edistää kier-
totaloutta? Miten Pohjoismaat voisivat 
toimia suunnannäyttäjinä ja parantaa kan-
sainvälistä yhteistyötä siten, että siirtymi-
nen kestäviin kulutus- ja tuotantotapoihin 
nopeutuisi kaikkialla maailmassa? 

Tervetuloa kuuntelemaan huippupolii-
tikkoja ja asiantuntijoita, jotka kertovat 
oman näkemyksensä Pohjoismaiden 
roolista kestävän kehityksen edistäjinä! 
Keskustelemassa ovat kansanedustaja 
Eva Biaudet (rkp), Nuorten pohjoismai-
den neuvoston presidentti Kati Systä, 
kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk), kan-
sanedustaja Silvia Modig (vas) ja REKOn 
perustaja Thomas Snellman.  
Juontaja: Mary Gestrin 
 

TISDAG 17.7               

kl. 10:00 – 10:45 
Mikaelsgården (Mikonkatu 20) Björneborg

Digitala gränshinder i 
Norden
Nordiska ministerrådet

Avsaknad av tillgång till tjänster som krä-
ver nationell e-legitimation är en av orsa-
kerna till att digitala gränshinder uppstår 
för personer som rör sig över gränserna i 
Norden. Men vem är det egentligen som 
drabbas och hur? 
 
I diskussionen deltar: Riksdagsledamot, 
medlem av Nordiska rådet Anna-Maja 
Henriksson (sfp) och medlem av Gräns-
hinderrådet, tidigare riksdagsledamot 
och tidigare president för Nordiska rådet 
(2012) Kimmo Sasi. 
Moderator: Mary Gestrin 

ONSDAG 18.7                   

kl. 10.00 – 11.00
Mikaelsgården (Mikonkatu 20) Björneborg

Norden talar med kluven 
tunga – skandinaviska och 
globish 
Nordiska ministerrådet

Globaliseringen påverkar alla samhälls-
områden – även språket. Det officiella 
nordiska samarbetet föregår på de 
skandinaviska språken danska, norska och 
svenska, men i många sammanhang an-
vänds engelska eller rättare sagt ”globish”. 
Hur ska vi hade det i framtiden? Är den 
nordiska gemenskapen beroende av de 
skandinaviska språken? 

Deltagare: riksdagsledamot Maarit 
Feldt-Ranta (sdp), Ålands undervisnings- 
och kulturminister Tony Asumaa (lib.) och 
kommunikationschef Mary Gestrin, NMR.  
Moderator: Henrik Wilén, Föreningarna 
Norden

kl. 13.00 – 14.00
Mikaelsgården (Mikonkatu 20) Björneborg

Vilka är de sista kliven 
mot verklig jämställdhet i 
arbetslivet i Norden? 
Nordiska ministerrådet

Jämställd lön? Ytterligare lösningar för de-
lad barnomsorg?  Könsfördelning på olika 
branscher? Integration av utrikesfödda 
kvinnor i arbetslivet? Samtalet kommer att 
ta utgångspunkt i en rapport om kvinnors 
delaktighet i arbetslivet.

Talare: jämställdhetsexpert Malin 
Gustavsson, riksdagsledamot Eva 
Biaudet (sfp), riksdagsledamot, medlem 
av Nordiska rådet Juhana Vartiainen 
(saml), lantråd Katrin Sjögren (lib) Ålands 
landskapsregering och Hanaholmens VD 
Gunvor Kronman (TBC). 

TORSDAG 19.7                    

kl. 10.00 – 11.00
Mikaelsgården (Mikonkatu 20) Björneborg

Hållbarhet - Åland och 
Finland har möjlighet att 
göra skillnad i Norden och EU
Ålands landskapsregering

Åland och Finland bedriver båda ett struk-
turerat arbete som syftar till att uppnå full-
ständigt hållbara samhällen senast 2051 
respektive 2050. Med denna robusta grund 
har Åland och Finland både möjligheter 
och ansvar att aktivt samverka med övriga 
Norden och EU i arbetet med FN:s Agenda 
2030, de 17 globala utvecklingsmålen för 
världen. 

Talare: Katrin Sjögren, lantråd Ålands 
landskapsregering (lib)
Anders Adlercreutz, riksdagsledamot 
(sfp)
Laura Fagerlund, Ungas Agenda 2030
Bernt Nordman, verksamhetsledare Fin-
lands Natur & Miljö

kl. 14.30 – 15.30
Stadshusets innergård, Björneborg

Två sidor av skolsvenskan/ 
Kouluruotsin kahdet kasvot
Nätverket Svenska nu och Svenska littera-
tursällskapet i Finland

Svenskt språkbad blir allt populärare, men 
på annat håll vill man dra ner på studierna i 
svenska. Vad är det fråga om? Vi letar efter 
svar med hjälp av två forskarinlägg och en 
paneldiskussion. Tolkning svenska-finska.

Talare: professor Siv Björklund, universi-
tetsforskare, docent Taina Saarinen, Toh-
majärvi bildningsdirektör Matias Valoaho 
och en elev som deltagit i språkbad, ko-
ordinator Jessica Santala. Evenemanget 
modereras av frilansjournalist Kaj Kunnas.

FREDAG 20.7                   

kl. 15.00 – 15.20
Torgscenen

Nordisk allsång med Krista 
Siegfrids, Fredrik Furu & Ben 
Bergman
Pohjola-Norden rf



Pärmbild: Johannes Jansson/norden.org

Café Norden               

Kom och träffa politiker och påverkare 
med ett starkt nordiskt intresse, eller drick 
en kopp kaffe med bland annat frilans-
journalisten Kaj Kunnas, artisten Krista 
Siegfrids och marthaledarna Marianne 
Heikkilä och Annika Jansson.

Kansalaistorilla on koko viikon ajan poh-
joismainen paviljonki, jossa jaetaan tietoa 
ja järjestetään ohjelmaa. Kahvia on tarjolla 
ma–pe klo 13–15. 


