KUNNGJØRING FRA
FEMINISTMILITSEN OG BOREALIS
Feministmilitsen er en gruppe med kvinner,
ikke-binære og skeive mennesker som sammen
har forsøkt å finne ut hvordan vi kan leve og
eksistere i et patriarkalsk samfunn, dominert av
hvithet, som opererer under kapitalismen.
Vi ønsker å føle oss trygge, vi vil utfolde oss,
vi vil vite at våre erfaringer/kjønn/kropper tas
i betraktning selv når de ikke passer inn i den
dominerende kulturen.
Nei til dominanskultur! Ja til kunst for alle!
Feministmilitsen har konsultert Borealis.
Sammen går vi inn for å opprettholde følgende:

vi ikke kan love dette, er feministmilitsens
medlemmer tilgjengelig for å ta en pause
med deg, eller finne et mer avslappet område
å være i.
EN NY VENN
— Hvis du kommer på et Borealis-arrangement
alene og har lyst å møte noen, eller ønsker å
være med noen som er edru, kan du sende
oss en e-post på forhånd til
billett@borealisfestival.no, så møter
et medlem av feministmilitsen deg på
arrangementet.

ET ØNSKE OM TRYGGE ROM FOR ALLE
– Vi gjør ingen antagelser om andres kjønn,
opprinnelse eller seksualitet.
– Vi ber om tillatelse før vi tar på noen. Deres
kropp, deres valg!
– Vi har nulltoleranse for trakassering og
fordomsfulle handlinger av enhver art,
inkludert seksuell trakassering og vold.
– Hvis du føler deg truet, utilpass eller
utrygg på et arrangement vil det, i tillegg
til sikkerhetsvakter og baransatte, være
frivillige i gule t-skjorter og medlemmer
av feministmilitsen med røde bånd rundt
hendene tilstede. Vi er der for å fungere som
et koblingspunkt, gi støtte eller hjelp om du
skulle trenge det. Tenk på feministmilitsen
som et eldre søsken, som passer på deg og
kjemper din sak.
TILGJENGELIGHET
— Vi jobber for at alle våre arenaer skal være
rullestolvennlige, ha kjønnsnøytrale toaletter
og at det skal være nok sitteplasser til dem
som trenger det.
— Vårt ideal er å kunne tilby et fristed på hver
arena, som fungerer som en mer intim, stille
sone, da vi forstår at folksomme offentlige
arrangement ikke alltid passer for alle. Siden

Egalitære verdier og forpliktelse til sosial
forandring er selve kjernen i Borealis, men
det krever mye innsats å gjøre ord om til
handling, og å gjøre disse verdiene om til
en tydelig og meningsfull virkelighet på
musikkarrangementer og klubbkvelder overalt.
Gjennom vårt kunstnerdrevede prosjekt Doing
Not Saying, med Jenny Moore i spissen, har
vi forstått at vi ikke kan løse problemet med
ulikhet alene, men at vi er helt avhengig av
samarbeid og kritisk tenkning for å inspirere
oss alle til å gjøre kunsten mer inkluderende.
Feministmilitsen er en dynamisk og voksende
gruppe som gjennom en rekke samlinger i
2019 har utformet disse idéene. Vi håper at vi
i årene fremover kan fortsette prosessen vi nå
har startet for å skape en praksis og utforme
retningslinjer som kan nå utover Borealis sin
sfære og ut i byen vår, Bergen.
Vi er ikke dommere eller en jury. Vi er heller ikke
fritatt våre egne forutinntatte fordommer. Vi er
åpne for tilbakemelding og diskusjon, slik at vi
sammen kan forsøke å finne ut av hva det vil si
å ha gjensidig respekt.

Borealis takker feministmilitsen og Jenny Moore for deres aktivisme, Unsound i Polen og Pxssy Palace i
Storbritannia for deres ord, lederskap og tenkning rundt det å skape tryggere rom.
Feministmilitsen vil takke Lizzie Borden for hennes fiktive kvinnehær i filmen
å tenke på fredelige tilsvar til en voldelig verden.

som utfordret oss til

