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háskólinn á bifröst

Dr. jur. Herdís Þorgeirsdóttir
Prófessor

Ráðstefnan Tengslanet IV – völd til 
kvenna, verður haldin í fjórða sinn á 
Bifröst dagana 29.-30. maí. Á fyrri ráð-  
stefnum hafa konur fundið samstöðu, 
sem hafin er yfir hversdagslegan 
ágreining. Aðalfyrirlesarar hafa ávallt 
verið konur sem verið hafa í farar- 
broddi í heiminum í jafnréttisbaráttu.  
     Samkennd kvenna á Tengslanets-
ráðstefnum hefur kristallast í ályktun-
um ráðstefnunnar sem hafa ekki 
aðeins vakið verðskuldaða athygli og 
átt þátt í viðhorfsbreytingum heldur 
einnig verið hvati að nauðsynlegum 
lagabreytingum konum í hag.

Völd til kvenna
– forsenda réttláts samfélags

Maud de Boer-Buquicchio
annar framkvæmdastjóri 
Evrópuráðsins

Judith Resnik
prófessor við lagadeild Yale, fremsti fræði-
maður á sviði lögfræði 2008 í Bandaríkjunum

HELSTU FYRIRLESARAR:

pallborð i – kvenorkan í 
atvinnulífinu 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
Elín Sigfúsdóttir, Kristín Linda 
Jónsdóttir, Dögg Pálsdóttir, 
Heiðrún Jónsdóttir, 
Kristín Pétursdóttir    

pallborð ii – lífsbaráttan: 
foreldrar og fyrirvinnur, 
fjölskyldur & flækjur  

Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
María Ellingsen, Arnfríður 
Einarsdóttir, Hildur Sólveig 
Pétursdóttir, Guðrún Nordal

pallborð iii – réttlæti og 
pólitísk rétthugsun  
Hjördís Hákonardóttir, 
Margrét S. Björnsdóttir, 
Kristín Marja Baldursdóttir, 
Ragnhildur Sverrisdóttir, 
Svanhildur Hólm Valsdóttir

pallborð iv – nýjar 
leikreglur í þágu réttlætis 
Valgerður Sverrisdóttir, 
Guðný Halldórsdóttir, 
Kolbrún Sævarsdóttir, 
Vigdís Grímsdóttir, 
Valgerður Bjarnadóttir

    Konurnar sem sækja Tengslanetið 
hafa mjög fjölbreyttan bakgrunn enda 
er ráðstefnan opin öllum. Árið 2006 
náði ráðstefnan að verða sú stærsta í 
íslensku viðskiptalífi. Nú verður fyrra 
met slegið, því von er á allt að 600 
konum. Þessar konur efla tengslanet 
sitt, ræða saman á gagnrýninn hátt 
um baráttuna fyrir jafnrétti kynjanna 
og vinna í þágu annarra kvenna.
    Dr. Herdís Þorgeirsdóttir er stofnandi 
Tengslanetsins og stjórnandi þess frá 
upphafi. Kynntu þér Tengslanet IV – 
völd til kvenna á heimasíðu Háskólans 
á Bifröst, www.bifrost.is.

Tengslanetið er afl
og upphaf
mikilla breytinga


