
Konverentsi väliskülaliste tutvustus:

Sofia Arkelstenil on selja taga pikk poliitikukarjäär. 
Ta on olnud aktiivselt poliitikas 20 aastat, nendest 
12 parlamendiliikmena. Rootsi Mõõdukate 
parteis on ta ametis olnud nii peasekretäri kui ka 
erakonna kõneisikuna kliima ning jätkusuutlikkuse 
valdkondades. Parlamendiliikmena on ta panustanud 
erinevate komisjonide töösse, ning olnud välissuhete 
komisjoni esimees. Praegu töötab Sofia Hallvarsson 
& Halvarsson direktorina ning tegeleb peamiselt 
kommunikatsiooni, avalike suhete ja jätkusuutlikkuse 
teemadega. 

Johanna Kantola on Tampere ülikooli soouuringute 
professor. Ta omandas 2004. aastal Bristoli ülikoolis 
politoloogia doktorikraadi ja sai 2007. aastal 
Helsingi ülikooli dotsendiks. Hetkel juhib ta Euroopa 
Teadusnõukogu projekti „Gender, Party Politics 
and Democracy in Europe” ning Soome Akadeemia 
rahastatud teadusprojekti „Gender and Power in 
Reconfigured Corporatist Finland ”. Johanna Kantola 
on mitmete sugu ja poliitikat käsitlevate raamatute 
(kaas)autor.  Viimati ilmunutest väärib esiletõstmist 
Gender and Political Analysis (Palgrave, 2017), Gender 
and the Economic Crisis in Europe (Palgrave, 2017) 
ning Gender and the European Union (Palgrave, 2010). 
Samuti on ta Oxfordi soolise võrdõiguslikkuse ja 
poliitika käsiraamatu kaasautor (Oxford University 
Press, 2013). 

Iiris Suomela on Soome parlamendi noorim liige. 
Parlamendi komisjonide töös tegeleb ta rahanduse, 
riigieelarve ning EL-i teemadega. Ta on parlamendi 
feministliku fraktsiooni esimees ja Tampere 
linnavolikogu aseesimees. Iiris Suomelat tuntakse 
Soomes kui pühendunud inimõiguste aktivisti ja 
võrdõiguslikkuse teemadel kõnelejat.

 Ettekanded ja diskussioonid

Ruum: SIRIUS

9:00 - 9:30 Saabumine ja hommikukohv

9:30 - 10:00 Avasõnad

10:00 - 10:40 Sooline võrdõiguslikkus ja poliitiline 
esindatus Soomes ja Euroopas 
populistlikul ajajärgul. Soouuringute 
professor Johanna Kantola (Tampere 
Ülikool)

10:40 - 11:20 Võrdsem ühiskond poliitika ja 
sotsiaalsete muutuste kaudu.  
Iiris Suomela, Soome parlamendi liige, 
feministliku fraktsiooni juht

11:20 - 11:40 Paus

11:40 - 12:20 Naiste poliitikasse värbamise 
strateegiline tähtsus. Sofia Arkelsten, 
endine Rootsi parlamendi liige ja 
Mõõdukate partei peasekretär 

12:20 - 13:20 Poliitikute paneeldiskussioon:  
Yana Toom, Jevgeni Ossinovski,  
Kaja Kallas, Viktoria Ladõnskaja-
Kubits, Liia Hänni 
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naised poliitikas:
osalemisest tähendusliku esindatuseni

Konverentsi juhib mõttekoja Praxis juht Tarmo Jüristo

 Töötoad 

Ruumid: ALTAIR (ajakirjanike töötuba) 
ja ARCTURUS (poliitikute töötuba)

Konverents jätkub töötubadega, 
kus soovime üheskoos jõuda 
lahendusideedeni, mis aitaksid 
ületada takistusi, mis naiste poliitikas 
osalemist pärsivad. Töötubadesse 
palume osalema ajakirjanikke ja 
poliitikud.

13:50 - 14:50 Töötoad poliitikutele ja ajakirjanikele 

14:50 - 15:00 Paus

15:00 - 16:00 Töötoad poliitikutele ja ajakirjanikele 
(jätkub)

Konverentsi ettekanded (Sofia Arkelsten, 
Johanna Kantola, Iiris Suomela) on inglise keeles 
ilma eestikeelse tõlketa. Ülejäänud konverents ja 
töötoad on eesti keeles.

Kaasrahastanud Euroopa Liit


