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VI FORVENTER
•	5.000–6.000 deltagere
•	2.000 organisationer
•	Over 150 lande
•	1.200 unge
•	500 journalister
•	Repræsentanter fra
NGOer og erhvervslivet
på tværs af brancher
•	Ledere af FN
organisationer, og
ministre og politikere fra
mere end 25 lande.

HVAD:

Women Deliver er en internationalt anerkendt konference, der sætter fokus på piger og kvinders
sundhed, rettigheder og trivsel. Konferencen in maj 2016 bliver den største konference om disse emner
i mere end 10 år og en af de første store internationale konferencer i kølvandet på lanceringen af FN’s
nye globale mål for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling.
Konferencen vil have fokus på, hvordan vi implementerer FN’s udviklingsmål så de kommer piger og
kvinder i hele verden til gode. Der vil være speciel fokus på løsninger og resultater indenfor sundhed,
inklusiv seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt koblingen med ligestilling, uddannelse
og styrkelse af kvinders økonomiske position i samfundet.

HVOR OG HVORNÅR:

16.-19. maj 2016 | Bella Centeret, København, Danmark

HVEM:

Konferencen samler verdensledere, akademikere, aktivister, program-magere, beslutningstagere,
journalister, repræsentanter fra civilsamfund og erhvervsliv, samt andre indflydelsesrige aktører fra
hele verden.

TILMELDING:

Online tilmelding kan foretages på www.wd2016.org. Tilmelder du dig før 31. januar koster det $500
USD. Efter 31. januar 2016 stiger deltagergebyret. For unge under 30 år på konferencetidspunktet er
deltagergebyret $400 USD.

PROGRAM:

Vi arbejder tæt sammen med eksperter fra hele verden om et spændende program, hvor der vil være
fokus på løsninger og eksempler på de programmer, der har haft størst effekt for piger og kvinders
sundhed, rettighed og trivsel.

UDSTILLING:

Konferencecentret vil huse et stort udstillingsområde, hvor der vil være masser af aktiviteter. Det
plejer at være hjertet af Women Deliver’s konferencer. Oplysninger om mulighed for en stand er
tilgængelig paa www.wd2016.org. Vi opfordrer til at booke tidligt for at få den ønskede plads.

SPONSORATER:

Det er muligt for virksomheder og organisationer at sponsorere konferencen, og der er en række
fordele forbundet med dette. For mere se www.wd2016.org.

OM WOMEN DELIVER
Women Deliver er en af verdens førende fortalere for piger og kvinders sundhed, rettigheder og trivsel. Vi samarbejder med regeringer, FN
organisationer, NGOer og erhvervslivet om at skabe større politisk engagement og investering i piger og kvinder, med særlig fokus på deres
seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, og på at nedbringe mødredødelighed i verden. Hvert tredje år afholder Women Deliver en
global konference. De tidligere Women Deliver konferencer har fundet sted i London (2007), Washington DC (2010) og Kuala Lumpur (2013).

OVERBLIK OVER KONFERENCEN
Women Deliver konferencen giver en unik mulighed for både at lære og dele viden og erfaring samt netværke og bygge
partnerskaber. Her er et overblik over nogle af de mange aktiviteter, man kan opleve på konferencen i 2016:

PLENARIES

Verdensledere, program-magere, forskere og forandringsskabere fra
hele verden vil gøre de 14 store plenarmøder levende og inspirerende.
Women Delivers plenarmøder handler om spændende debatter,
inspiration og inddragende dialog, som skaber grundlag for forandring.

PARALLEL SESSIONER

Modererede debatter, hvor deltagerne kan fordybe sig i løsninger og
resultater sammen med et ekspertpanel, hvor der udveksles erfaringer,
løsninger og viden inden for en bred vifte af emner.

del af dem i det her område i udstillingshallen, hvor der vil vaere en
række special aktiviteter.

“TOUGH TALKS”

NYT! Som noget nyt introducerer Women Deliver ”TOUGH TALKS”,
der stiller skarpt på aktuelle emner og tager presserende spørgsmål
op, dygtigt ledet af moderatorer, der ikke er bange for at gå tæt på eller
tage en skarp debat.

APPY HOUR

UDSTILLINGSOMRÅDET

NYT! Mobile apps spreder oplysning og viden til fjerne egne af
verden. Kom med Women Deliver til ‘appy hour’ i udstillingsområdet
med mulighed for at møde folkene bag nogle af de nye og mest
innovative apps.

BIOGRAF- OG KUNSTHJØRNE

Udstillingsområdet vil også danne ramme om karriere- og
netværksmuligheder for job- eller praktiksøgende. Her vil der hver også
være gode råd at hente om, hvordan du lander et job i udviklings-sektoren.

Oplev de mange organisationer og virksomheder, der arbejder med
piger og kvinders sundhed, uddannelse og rettigheder. Konkurrencer,
forskellige sjove events og madboder vil trække en lind strøm af
besøgende til området. Der vil ogsaa være foto- og kunstudstillinger.

Biograf- og Kunsthjørnet er et af de mest populære indslag på
konferencen. Under konferencen afholdes en unik filmfestival med
kortfilm, dokumentarfilm, kampagnevideoer, musikvideoer m.m. om
piger og kvinder.

KARRIEREMESSE

KONKURRENCE I SOCIALT
ENTREPRENØRSKAB

SPEAKERS’ CORNER

Konkurrence, hvor enkeltpersoner eller organisationer kort
præsenterer deres ide til nye ydelser eller produkter til fremme for
piger og kvinders situation, foran et anerkendt dommerpanel. Nogle af
deltagerne vil gå hjem med nye fremtidsperspektiver for deres ide.

YOUTH ZONE

Women Deliver ønsker at hylde fremtidens ledere inden for piger og
kvinders sundhed og rettigheder. Derfor uddeler vi prisen ’Delivering
for Girls & Women Awards’ til tre nye stærke stemmer, der alle
arbejder for at fremme kvinders sundhed og rettigheder.

Inspireret af Londons berømte offentlige talerhjørne i Hyde Park er
ordet frit på konferencens Speakers’ Corner. Her kan man reservere
tid og tage ordet og kort fortælle om nye projekter, publikationer og
forskningsresultater.

Cirka 25 procent af konferencens deltagere vil være unge under 30. Når
de ikke holder oplæg eller deltager i møder og sessioner, samles en stor

UDDELING AF PRIS

Ved siden af det officielle program vil konferencen summe af liv med et utal af partner-events, receptioner, kulturnat, medieforum,
virtuelle konferencer og meget mere.

WOMEN DELIVER 2016
KONFERENCEN INDEHOLDER
OGSÅ FØLGENDE MØDER:
• Prækonference for unge • Prækonference for erhvervslivet •
Ministermøde • Parlamentarikerforum • VIP-reception

Spørgsmål, forslag og kommentarer til
konferencen 2016, eller forespørgsler om
udstillinger eller sponsorater kan sendes
på engelsk til info@womendeliver.org.
Hold dig orienteret om konferencen
på http://wd2016.org. Læs mere om
Women Deliver på vores hjemmeside
http://www.womendeliver.org.

