VÄLKOMNA!

Dagordning

• Check in
• Uppföljning 2021 vs 2019
• Förutsättningar/förändringar/
förbättringar
• Tema/fokus
• Hur deltar ”min” organisation bäst
• Övrigt

Check in
• Presentation (namn, organisation)
• Förväntningar (om man känner att man
vill dela med sig av dessa)

Spännande kända gäster och utställningar som skapar debatt
och samtal för att locka besökare och sätta agendan.

2021

2019

69 program (60 program 2020)

180 program

0 utställare

40 utställare

45 samarbetsorganisationer (scenprogram)

47 samarbetsorganisationer

Digitala och fysiska livebesök på scenprogram

Digitala och fysiska livebesök på scenprogram

ca 4 000 digital + 1715 fysisk public.

ca 2 200 digital + 7 700 fysisk.
Totalt 9 900 st

Totalt 5715 st
Digital public i efterhand 8 000 (facebook) + 10 800
(youtube) + 413 (Bokmässan Play) +

Digital public i efterhand 13 000

(200 000

svt).

Totalt 18 943 + 200 000 st

Totalt 13 000 st
20 000 besökare på Globala Torget

Så vad vet vi om Globala Torgets 3040 000 besökare under Bokmässan?
• 2/3 är kvinnor
• Jämn åldersfördelning
• Stort intresse
• Benägna att engagera sig
• 25-40% förstagångsbesökare
• Besökare främst från Västra Götaland, men
digitalt från alla universitetsstäder
• Ca 30% är engagerad i någon av våra
organisationer vid besöket

Slutsats
• Vi fortsatte att öka antalet besökare genom att
hitta nya vägar i pandemidjungeln.
• Vi utvecklade de gymnasieprogrammet rejält
och inkluderade två myndigheter VKM och Sida
• våra middagar var lyckade, både tack vare stort
intresse, men också för att vi lyckades skapa
intressanta samtal och engagemang – med
viktiga målgrupper (politiker, forskare och
journalister) utöver oss själva i civilsammhället

• …vi kan bli ännu bättre på att hitta ännu mer
relevanta utställare, att möta publiken även
utanför bokmässans väggar och pinpointa
relevanta smalare målgrupper, såsom forskare
och politiker - nu när vi har mer tid och
erfarenhet.
• Satsning i förorten var även i år lyckad om än
otäck då en av deltagarna i samband med
evenemanget fick ett piskstraff utdömt.

Vad ska vi
fortsätta vara
bra på
• Agenda 2030
• Mänskliga rättigheter
• Yttrandefrihet
• Demokrati
• Starkt scenprogram som engagerar
• Starka samarbeten som knyter ihop oss som
deltagare och gör oss starka tillsammans
• Gå i bräschen för temaområden
• Väcka debatt och skapa opinion
• Vara den självklara platsen för globala frågor –
allmänna, visionära, politiska såsom aktuella

Vad ska vi bli
ännu bättre på
2022
• Miljö- och klimatområdet (Klimattema + vår
publik efterfrågar!!)
• Sydafrika (omfamna Bokmässans tema)
• Lyfta litteraturen (+ kultur och humor)
• PR (arbetsgrupp) – goda möjligheter inte
minst till TV-tid

• Marknadsföring (få fler av Bokmässans
besökare att besöka Globala torget).
• Boksamarbeten.
• Vårt eget miljö och klimatarbete

TEMAN 2022
Bokmässan 2022, den 38:e i ordningen, blir en
storslagen återkomst på Svenska Mässan i
Göteborg. Spännande teman som Sydafrika,
Klimatkrisen och Crimetime står i fokus!
I år kommer publiken igen att ta del av alla
seminarier, scen- och montersamtal samt den stora
utställningen med montrar och boksigneringar.
Äntligen får vi mötas på mässgolvet igen!

TEMAN 2022
KLIMATKRISEN
Klimatkrisen är tema för 2022 års mässa och
Globala Torget är kanske den bästa platsen att
möta detta tema. Internationella stjärnförfattare,
civilsamhällets experter, journalister, politiker och
Sveriges mest engagerade publik för internationella
frågor ska vara på plats.
Globala Torget kan vara platsen för:
• våra gamla och ”nya” starka miljöorganisationer

• för 25 + scensamtal
• utställning
• gymnasieprogram
• middag

• programturné?
• M.m.

TEMAN 2022
Sydafrika
Sydafrika är tema för 2022 års mässa på riktigt.
Globala Torget har erfarenhet från 2020 att lyfta
många viktiga ämnen och författare, samt att
koppla våra arbeten i området till en global kontext.
Sydafrikanska författare och journalister,
civilsamhällets experter, journalister, politiker på
plats för att samtala om litteratur, vatten,
könsrelaterat våld, korruption kultur och mycket
annat.

• för 15 + scensamtal
• estradpoesi
• programturné?
• M.m.

LÄMNA IN FÖRSLAG
TILL ÅRETS
SEMINARIEPROGRAM

Här kommer en påminnelse om att det är hög tid
att lämna in förslag till årets seminarieprogram på
Bokmässan, som äger rum den 22–25 september.
Sista dag för att skicka in förslag till
seminarieforslag@bokmassan.se är 15 februari. Vi
siktar på att Bokmässan 2022 ska bli en storslagen
återkomst – och vi ser fram emot att tillsammans
med er skapa ett program som inspirerar, utbildar
och ger plats för samtal och reflektion, allt med
litteratur och aktuell utgivning i fokus. Våra teman i
år är Sydafrika, Klimatkrisen och Crimetime (läs
mer om Crimetime-förslag nedan). Och på fredag
kväll skapar vi ett nytt sammanhang för många
författare och besökare – Bokmässan by night!
Läs mer i den bifogade checklistan om
seminarieprogrammet och hur arbetet med
programmet ser ut under våren, fram till
programsläppet 24 maj.
Till Checklistan >>

Fysisk
gestaltning

Stora scen
Scenprogram med
debatt, samtal mm om
det aktuella
världsläget.
Café för frukost,
publikundersökningar,
samtal och häng.

Scen 2:
Scenprogram med
debatt, samtal mm om
det aktuella världsläget.

Tea-Talks:
Fokus på mänskliga
rättigheter, fred och
konflikt, yttrandefrihet
Eftersnack och
uppsnack. Fördjupning.

Tema/fokusyta
Fokus på klimatkrisen,
flyktingläger, miljö,
hållbarhet,
engagemang etc

GLOBAL POD
Podstudio och
Bokstödet:
Fokus på litteratur och
kunskap om världens
utmaningar
Litteraturförsäljning,
boksignering, samtal
kopplat till litteratur
Live-Podinspelning
med aktuella gäster

BOKSTÖDET

BOKSTÖDET

BOKSTÖDET

BOKSTÖDET - en hållbar bokhandel…
…som bygger på de deltagande organisationernas vilja, att
skänka begagnade böcker av god kvalitét…
…där vinsten av sålda böcker går tillbaka till de deltagande
organisationernas insamlingsverksamhet.
Från dammsamlare i bokhyllan till
1. En ny läsupplevelse och…
2. …mindre nedsmutsning…
3. …t ex ett skolpaket till en flicka i UNHCRs flyktingläger och…
4. …ett engagemang som gör världen lite bättre.

Naomi Klein
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Cecilia Uddén

Niq Mhlongo

George Monbiot

Greta Thunberg

Johan Rockström

Khaled
Hosseini
Khaled Hosseini (persiska: خالد حسینی
ˈ[xɒled hoˈsejni]), född 4
mars 1965 i Kabul, är en amerikanskafghansk författare och
läkare.[1][2] Hosseini har varit bosatt i
USA sedan 15 års ålder. Han är en av
USA:s mest sålda författare under
2000-talet.
Hosseini debuterade 2003 med
boken Flyga drake, en roman som
har självbiografiska influenser.
Romanen har utgivits på 48 språk
och filmatiserades 2007 av Marc
Forster. Även Hosseinis andra
bok, Tusen strålande solar, blev en
stor framgång. Enligt Publishers
Weekly blev den 2007 års bäst
säljande roman i USA.

Jila Mossaed
Jila Mossaed Estakhri (persiska:
)ژیال مساعد, född 4 april 1948 i
Teheran i Iran, är en iransksvensk författare, poet och
ledamot i Svenska Akademien.
Hon är bosatt i Göteborg.

Sara Stridsberg
Sara Brita Stridsberg, född 29 augusti 1972 i Solna, är en
svensk författare och dramatiker.

Hennes författarskap är inspirerat av bland andra
Marguerite Duras och Elfriede Jelinek. Hon har tilldelats
Nordiska rådets litteraturpris och De Nios Stora Pris samt
Augustprisnominerats fyra gånger: för Drömfakulteten
2006, Darling River 2010, Medealand och andra pjäser 2012
och Beckomberga. Ode till min familj 2014.
I december 2016 valdes Stridsberg in som ny ledamot av
Svenska Akademien på stol nummer 13, men i samband
med Akademiens kris i spåren av metoo begärde hon
utträde, vilket beviljades den 7 maj 2018.

”Det är inte ofta man blir så lycklig av besinningslöst våld
som när man läser Valerie Solanas SCUM Manifest.

Bonus:
THE REAL
CRIMETIME
Verkligheten överträffar fiktionen.
Scenprogram om samtidens värsta
brott – berättelser från det
internationella civilsamhällets
vardag. Brott mot mänskligheten.
Ecocide. Känsrelaterat våld.
Barnslaveri. Etc.

Hur deltar ”min”
organisation bäst
•

Deltar med monter på Globala
Torget. Organsiationen ansvarar för
innehållet. Globala Torget står för
ytan, men Bokmässan erbjuder
monterpaket för 1 710 kr/kvm

•

Föreslå scenprogram på någon av
våra scener

•

Delta i någon eller några av våra
arbetsgrupper för uppnå starkare
genomslag – temagrupper, PRgrupp, skolspåret

•

Delta i turné på andra platser i
Sverige

•

Delta i vår strategiska
referensgrupp

•

Delta i temagruppen inför 2023

Kriterier och uppförandekod
För att delta på Globala Torget på Bokmässan ska man…
…vara en ideell organisation eller annan slags aktör med inriktning på fred och global utveckling
och/eller förhållanden i utvecklingsländer eller Östeuropa, i första hand när det gäller demokrati,
folkrätt, mänskliga rättigheter, social rättvisa, jämställdhet, miljö, klimat, hälsa, utbildning eller
kultur.
…ha en verksamhet baserad på principer om alla människors lika värde, demokrati och ickediskriminering.
Vi ska givetvis också respektera vissa grundläggande regler för hur vi uppträder på
Bokmässan, såsom att…

…uppträda respektfullt gentemot besökare och andra utställare.
…inte störa andra utställares seminarier eller verksamheter i montern.
…inte uppmana besökare att avstå från att besöka andra utställares montrar, eller andra
utställares seminarier.

Viktiga datum och deadlines:
- Anmäl intresse: http://px.nu/ffj45
- Scenprogramförslag 19 april
- Allt temamaterial scenprogram 12 maj
(presskonferens)
- Allt material scenprogram in 27 maj (bilder och
texter)
- Scenprogram på Facebook
- Möte: PR-möte (24 feb)
- Möte: Skolspåret (21 feb)
- Möte: Klimatkrisen (22 feb)
- Möte: Sydafrika 23 feb)
- Nätverksmöte 2 (22 och 23 mars)
- Nätverksmöte 3 (24 och 25 maj)
- Nätverksmöte 4 (21 september kl 17)

Årshjul Globala Torget
ÄMNEN
ÄMNEN
TEMA: 25%
Klimatkrisen
TEMA: 25%
Klimatkrisen
Sydafrika
Crimetime
Sydafrika
Crime Time
Agenda 2030
Agenda
Fattigdom
2030
Demokrati
Fattigdom
och mänskliga
Demokrati
rättigheter
och mänskliga
rättigheter
Konflikt
Jämställdhet
Konflikt
Miljö
Jämställdhet
& klimat
Miljö & klimat

Utbildnings/
planeringsresa: T ex
FN:s klimatkonferens

Nätversträff 5
Referensgrupp Stockholm/
Göteborg
möte 3

Besök
förlag och
INGOs
i landet

Uppföljning

120 scenprogram
Poddsändning
Middag
Skolprogram
Utställning

”There are no
passengers on
spaceship earth. We
are all crew.”
Marshall McLuhan

Uppföljning

RESEARCH
TEMA
Uppföljning

Val

Bjud in
drömgäster

Kompetensutveckling
Möten nya
organisationer

BOKMÄSSAN I
GÖTEBORG

KOMM & I KANALER 2021
GEMENSAM

Nätversträff 1
Stockholm/Göteborg

Programskal

Besök
förlag och
INGOs
i landet

Referensgrupp
möte 2
Upphandling
Byrå/Tryckeri/
Boka
Resor/hotel

SIDA REDOVISNING

Umeå Littfest

LITTFEST I
UMEÅ

Nätversträff 2
Stockholm/
Göteborg

SIDA
ÅRSRAPPORT
+ VB

DEADLINE
SCENPROGRAM
Förslag
PRODUKTION
PRODUKTION
Stora/Lilla/Podd/
förort
Marknadsföring
Nätversträff 3
PRODUKTION
Inbjudningar middag
PRODUKTION
Stockholm/
Göteborg
Nätversträff 4
Programsläpp
1
Stockholm/
Programsläpp 3
Seminarier
Göteborg

Temaprogram
(spellista)

Allt fysiskt material
till tryck. Inklusive
programtidning,

Deadline: Annonser,
vepor till mässan mm

Kampanjstart

Bokmässan
presskonferens

•

Globalatorget.se

•

YouTube

•

Facebook

•

Instagram

•

Twitter

•

Bokmässans programtidning

•

Annonser sociala media

•

Annonser fackpress
(Omvärlden, Karavan,
Ordfront)

•

Kommunikationsmaterial till
nätverksorganisationernas
kanaler.

•

Pressbearbetning av t ex SVT
Forum, UR, Babel mm

Arbetsgrupper:
Tema Klimatkrisen
Tema Sydafrika
Gymnasieprogram
PR

Globala Torget på Bokmässan.
22-25 september 2022.

