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EQUALITY 2018 
Præsentation, aktiviteter og partnere 
 
Roskilde Festival 2018 sætter fokus på økonomisk ulighed og samler op på tre års tema om 
ulighed i verden sammen med en række Equality-partnere.  

 

 
 
 
 
 
Daglig pressekontakt: 

Telefon: + 45 30 10 82 81 
E-mail: press@roskilde-festival.dk 

 
Kontakt vedrørende partnerskaber og baggrund for Equality 2018: 
 
Projektleder Emilie Munck  
emilie.munck@roskilde-festival.dk tlf. +45 51 21 03 84 
 
Kommunikationskoordinator Louisa Moestrup  
louisa.moestrup@roskilde-festival.dk tlf. +45 41 42 013 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Online presserum: 
I presserummet på roskilde-festival.dk finder du kontaktinformationer for medier, højopløselige fotos, 
pressemeddelelser, viden om akkreditering og andet materiale, som du kan anvende i forbindelse 
med dit redaktionelle arbejde på årets festival. 
Link: roskil.de/press 
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EQUALITY 2018 
Roskilde Festival 2018 sætter fokus på økonomisk lighed. Vi ser på, hvordan økonomisk lighed tolkes 
forskelligt og udfordres – både i og uden for Danmark. Vi ser på, hvordan økonomisk lighed hænger 
sammen med de muligheder, vi har for at udfolde os og indgå i fællesskaber. 
 
Vidste du, at de rigeste otte personer i verden ejer lige så meget som halvdelen af jordens 
befolkning? At 800 millioner mennesker stadig lever for mindre end 1,25 dollars om dagen? Eller at 
den rigeste mand i Tanzania tjener 122.000 gange så meget som den fattigste?  
 
I samarbejde med Equality partnere sætter vi derfor fokus på den økonomiske lighed og ulighed. Det 
gør vi blandt andet sammen med Folkekirkens Nødhjælp, som fløjter til kick off på Equality Stadium - 
når først banen er ryddet for miner - og Oxfam IBIS, der inviterer til skattelybanko. Mange aktiviteter 
vil være koncentreret omkring FLOKKR, men temaet vil blive foldet ud over hele pladsen. 
 
Roskilde Festival 2018 er også det år, hvor vi samler op på Equality 2016 - 2018 - tre års fokus på 
lighed. 

EQUALITY 2016 – 2018 
I 2016-2018 sætter Roskilde Festival fokus på lighed. Fordi vi tror på mennesker og 
medmenneskelighed, at alle er lige meget værd og har ret til lige muligheder. Og fordi vi tror på, at 
lighed mellem mennesker og lande er essentielt for et bæredygtigt, velfungerende og demokratisk 
verdenssamfund. 
 
Sammen med festivalens deltagere, kunstnere og partnere vil vi skabe bevidsthed om lighed, og hvad 
det betyder, når forståelsen af lighed udfordres, eller når lighed slet ikke eksisterer. 
 
Vores mål er at blive klogere og inspirere til stillingtagen og aktiv deltagelse i at skabe forandring for 
at fremme lighed i verden. Både den forandring, der er helt tæt på, som starter med den enkelte og 
den forandring, som skabes i fællesskabet. 

ROSKILDE FESTIVAL ARTS & EQUALITY 
Kunsten er sammen med musikprogrammet og holdningsarbejdet et bærende element i Roskilde 
Festivals programindhold. Med kunsten ønsker Roskilde Festival at involvere, overraske og påvirke 
festivaldeltagerne til at tage stilling – både på festivalen og i samfundet generelt. 
  
Roskilde Festivals kunstprogram sætter også fokus på ulighed og lighed. Her konfronteres 
festivaldeltagerne blandt andet med Equality Walls - kopier af de mure, som Donald Trump har ladet 
bygge som prototyper ved grænsen mellem Mexico og USA som et fremtidigt værn mod illegale 
migranter.  
 
Festivaldeltagerne kan også gå med i et højrøstet optog med en 25 meter lang, antikapitalistisk 
kæmpeslange under ledelse af det skotske kunstnerpar Zoe Walker & Neil Bromwich, eller de kan 
debattere med den tidligere whistleblower Chelsea Manning og klimaaktivisten Tuinia Nikenta Olivier.  
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Aktiviteter og projekter 
 

Mellemfolkeligt Samvirke 
Kontakt: Maja Andersen, man@ms.dk +45 26 83 56 20 
Link: https://www.ms.dk/ 

Mellemfolkeligt Samvirke har været Equality-partner siden 2016. Mellemfolkeligt Samvirke bringer 
mennesker sammen for at skabe fællesskab og forandring. Sammen med ActionAid kæmper 
Mellemfolkeligt Samvirke i 45 lande for at styrke menneskerettigheder og udrydde fattigdom. 
Mellemfolkeligt Samvirke tager på Roskilde Festival de første skridt i en længere kampagneindsats 
mod økonomisk ulighed i Danmark. 
 

• Åbningsdebat i FLOKKR: Langt fra Lighed og Freestyle Rap med Mund de Carlo og MC 
Ollie Panelet møder freestyle-rapperne Mund de Carlo og MC Ollie, Lars Koch, der er 
skatteekspert og politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke, Khaterah Parwani, som er jurist og 
debattør, unge vidner fra sociale boligområder, og unge der fortæller om hjemløshed i 
samarbejde med Hus Forbi. 
 
Hvor og hvornår: FLOKKR søndag den 1. juli klokken 11.30-12.15 (foregår på dansk) 
 

• Aktivistisk tøjtryk 
Mellemfolkeligt Samvirke inviterer festivaldeltagerne til at lave stenciltryk med udvalgte 
politiske slogans og symboler på deres eget tøj eller på gratis genbrugstøj. Det kan for 
eksempel være “EQUALITY”, “Fight Inequality”, et hjerte, en klode og lignende. Under den 
kreative udfoldelse vil Mellemfolkeligt Samvirke lægge op til en snak om ulighed, og hvad der 
ligger i de forskellig symboler i trykkene 
 
Hvor og hvornår: FLOKKR søndag den 1. juli til tirsdag den 3. juli klokken 16.00-18.00. 
 

• Support aktivister 
Mellemfolkeligt Samvirke har et hold på ti frivillige, der bidrager til Mellemfolkeligt Samvirkes 
aktiviteter. Medlemmer af gruppen kan træffes rundt til forskellige aktiviteter og i Flokker. 
 
Hvor og hvornår: FLOKKR søndag den 1. juli til tirsdag den 3. juli klokken 16.00-18.00 

  

mailto:man@ms.dk
https://www.ms.dk/
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OXFAM IBIS 
Kontakt: Amanda Thorhauge Blaabjerg, atb@oxfamibis.dk +45 26357305  
Link: oxfamibis.dk  

Oxfam IBIS er en dansk udviklingsorganisation, der gennem uddannelse og støtte til civilsamfundet i 
Afrika og Latinamerika bekæmper global ulighed og fattigdom. Oxfam IBIS’ fokus på skat handler 
blandt andet om fordelingspolitik, og hvordan virksomheders ansvar burde se ud.  

• Spillelounge ved FLOKKR   
I spilleloungen kan festivaldeltagerne slappe af med en kop kaffe og brætspil som Monopoly, 
Acquire eller Oxfam IBIS’ skattelyspil - alle spil med temaet økonomisk ulighed. 
Festivaldeltagerne kan møde Oxfam IBIS’ frivillige, som vil fortælle om, hvad skattely egentlig 
er, hvordan det skaber ulighed, og hvordan man kan bekæmpe det. 
 
Hvor og hvornår: I containerne ved FLOKKR lørdag den 30. juni til tirsdag den 3. juli. 

 
• Verdensspillet   

I Verdensspillet kan festivaldeltagerne høste verdens ressourcer for at sikre sig rigdom og 
magt. Eller de kan indgå alliancer og arbejde for en mere lige fordeling af ressourcer. Hver 
deltager får tildelt et land og en pose guld. Og så vil spillet vise, hvad det betyder for 
udviklingen, når nogle få lande sidder på magten og mønterne.   
 
Hvor og hvornår: Campingområdet søndag den 1. juli til tirsdag den 3. juli klokken 11.00-
15.00. 

 
• Der er et fort her-legen - byg et fort af skrot 

Her skal festivaldeltagerne finde deres indre skattejæger frem og bygge festivalens flotteste 
fort lavet af skrot. Dysten bliver uretfærdig, og deltagerne kan tolke og bøje regler i deres 
favør.  
 
Hvor og hvornår: Campingområdet søndag den 1. juli til tirsdag den 3. juli fra klokken 11.00-
15.00. 
 

• Samtalesalon v. Ordskælv  
Gennem oplæg og intim dialog med forfattere og unge, der har oplevet fattigdom, vil 
Ordskælv udfordre festivaldeltagerne ved at sætte ansigt på statistikkerne. Samtalesalonen 
skal give en ny og dybere indsigt i, hvad lighed og ulighed er, og hvordan det påvirker det 
enkelte menneske. 
 
Hvor og hvornår: Søndag den 1. juli, kl.15.15-16.00 i FlOKKR, mandag den 2. juli, kl.12.00-
12.45 og kl.13.15-14.00, Agora N og tirsdag den 3. juli, kl. 13.15-14.00 Dream City Library 
(foregår på dansk). 
 

• Skattelybanko  
Skattelybanko er traditionel banko med et twist. Med Jonatan Spang som opråber vil Oxfam 
IBIS sætte fokus på skattely - alt sammen mens der hygges med banko og præmier. 
 
Hvor og hvornår: FLOKKR mandag den 2. juli klokken 20.00-21.00 (foregår på dansk). 

  

mailto:atb@oxfamibis.dk
http://oxfamibis.dk/?gclid=Cj0KCQjw9LPYBRDSARIsAHL7J5n0qLH1NxoeoMSTUM2wg6i63SZAGCsp6rN-FJ9XqzrBT2fFqUMIs6kaAr5lEALw_wcB
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CAMP (Center for Arts on Migrations Politics) 
Kontakt: info@campcph.org - +45 53 37 49 74  
Link: campcph.org 

CAMP er et non-profit udstillingscenter og har været Equality partner siden 2016. CAMP producerer 
udstillinger om fordrivelse, migration, immigration og asyl og har opnået international anerkendelse for 
at gå nye veje i formidlingen af kunst, der gør migrationens menneskelige og samfundsmæssige 
udfordringer nærværende.  

CAMP samarbejder i år med Gulf Labor Coalition, der er en gruppe af internationale kunstnere, der 
arbejder for at synliggøre migrantarbejderes slaveri lignende forhold under opførelsen af 
Guggenheims nye franchise-museum i Abu Dhabi. 

• Red light – green light 
Legen er bygget op om børnelegen “Rødt lys - Stop” og sætter fokus på inklusion og 
eksklusion. Når grænsevagten giver grønt lys, svarer det til at få green card og deltagerne 
kan bevæge sig ind over grænsen. Men selv med et green card, kan man ikke vide sig sikker.   
 
Hvor og hvornår: Equality Stadium søndag den 1. juli klokken 15.00-18.00. 
 

• Trackless Shoes 
Camp og Gulf Labor giver deltagerne mulighed for at være i migranters sko. Deltagerne kan 
skabe fodtøj, der ikke sætter fodspor i sand, inspireret af migranter, der krydser grænsen 
mellem Mexico og USA. En model af grænsemuren mellem USA og Mexico afgører vindere 
og tabere. 
 
Hvor og hvornår: Equality Stadium mandag den 2. juli klokken 10.00-12.00. 
 

• Ululation choir 
Gulf Labor medlemmer og CAMP inviterer til workshop, hvor deltagerne kan lære at ululere, 
altså lave høje lyde med strube og tunge. Ululation bruges som et protestråb og kan bruges 
under hele festivalen. 
 
Hvor og hvornår: Equality Stadium tirsdag den 3. juli klokken 10.00-11.00 
 

• The people’s decolonization march - Protest walk ved EQUALITY Walls 
CAMP og Gulf Labor kalder til klassisk protestmarch med bannere og protestråb. Protesten 
fokuserer på ulige løn og slavelignende arbejdsforhold. Protesten starter ved Equality Walls 
og deltagerne går i samlet flok gennem ArtZone sti til Gloria, hvor bannerne efterfølgende 
udstilles. 
 
Hvor og hvornår: Starter ved Equality Walls onsdag den 4. juli klokken 19.00. Marchen slutter 
ved Hesteskoen ved Gloria. 

  

http://campcph.org/
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Verdens Bedste Nyheder 
 
Kontakt: Clara Halvorsen – ch@worldsbestnews.org - +45 28 49 46 72 
Link: https://verdensbedstenyheder.dk/ - https://worldsbestnews.org/ 

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner og 
har været Equality- partner siden 2016. Verdens Bedste Nyheder formidler fremskridt og løsninger på 
verdens udfordringer med udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, der handler om 
at løse nogle af verdens største udfordringer, for eksempel ekstrem fattigdom, global ulighed og 
klimaforandringer. 

• Verdensmålsbingo 
Verdens Bedste Nyheder inviterer til ’Verdensmålsbingo-quiz’. Bingoquizzen har 17 
spørgsmål om økonomisk lighed – et for hver af de 17 Verdensmål. Deltagerne har mulighed 
for at vinde særlige GlobalGoals4Equality muleposer, så de kan bære det gode budskab ud 
på festivalpladsen. 
 
Hvor og hvornår: Agoraerne på campingområdet søndag den 1. juli til tirsdag den 3. juli 
(foregår på dansk). 
 

• Verdens Bedste Quiz: #EqualityEquals 
Sara Bro er vært, når Verdens Bedste Nyheder afholder Verdens Bedste Quiz. Quizzens 
fokus er på økonomisk lighed i de forskellige verdensmål. Derudover indeholder quizzen 
forskellige interaktive runder, herunder en runde, hvor publikum skal forholde sig til forskellige 
dilemmaer om ulighed.  
 
Hvor og hvornår: FLOKKR tirsdag den 3. juli klokken 11.30-12.30 (foregår på engelsk) 
 

• Dizzy goals - på fodboldbanen 
Verdens Bedste Nyheder kaster bolden op for Verdensmålene og afholder ’Dizzy Goals’-
turnering på Equality Stadium. Her skal festivaldeltagerne prøve at snurre 17 gange rundt om 
en bold og score et mål for en bedre verden. Dagens hurtigste mål vinder en særlig 
GlobalGoals4Equality mulepose, så de kan bære det gode budskab ud på festivalpladsen. 
 
Hvor og hvornår: Equality Stadium mandag den 2. juli klokken 14.00-15.00  

 

  

  

https://verdensbedstenyheder.dk/
https://verdensbedstenyheder.dk/
https://worldsbestnews.org/
https://worldsbestnews.org/
https://worldsbestnews.org/
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Folkekirkens Nødhjælp 
Kontakt: Christina Pedersen (Communication officer), +45 33 18 77 72  
Link: www.Nødhjælp.dk  

Folkekirkens Nødhjælp hjælper mennesker i nød til et bedre og mere værdigt liv. Folkekirkens 
Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste lokale samfund og bekæmpe ekstrem ulighed.  
Folkekirkens Nødhjælps tilstedeværelse på Roskilde er en del af deres samlede sommer-indsats ”Til 
kamp mod miner”. 
 
Uretfærdig fodboldbane: Equality Stadium 
Folkekirkens Nødhjælp udnytter interessen, som VM i fodbold har denne sommer, til at sætte fokus 
på miner og ulighed. Folkekirkens Nødhjælp bygger en fodboldbane, der fysisk vil manifestere 
Equality-temaet gennem tydelige benspænd. Banen vil favorisere det ene hold over det andet. På 
banen vil der desuden være aktiviteter som debatter, performancekunst og højtprofilerede kampe 
med relevante meningsdannere, der skal være med til at understøtte både kampen mod miner og 
Equality-temaet. Banen er åben for alle uden for programaktiviteterne under hele festivalen. 

Minerydder for en dag?  
Equality Stadium tilbyder desuden sine gæster mulighed for at opleve minerydning helt tæt på 
gennem nyeste VR teknologi og rydning af fodboldbanen med detektor og fuldt minegear. 

Equality Soccer Cup er en fodboldturnering for Roskilde camps, hvor Equality Stadium viser sin 
sande ulighed og udfordrer spillerne på mere end fodboldevner. Kampene skydes i gang søndag og 
afsluttes med finalen tirsdag. 

• Åbningskamp: FKN All Stars vs. Team Change-makers 
Folkekirkens Nødhjælp samler et hold af dedikerede frivillige (FKN All Stars) som får lov til at 
møde et hold af meningsdannere med politikere og andre offentlige personer. Kampen 
dømmes af den legendariske Kim Milton og kommenteres fra sidelinjen af tidligere sportschef 
på B.T. Morten Crone Sejersbøl og forhenværende ligestillingsminister og fodboldentusiast 
Lykke Friis. 

Hvor og hvornår: Equality Stadium, søndag den 1. juli klokken 10.30-12.00 

• Minetalks 
Folkekirkens Nødhjælp inviterer en række eksperter til diskussion om miner og ulighed. 
Hvordan påvirker miner hverdagen for de civile i Myanmar? Hvorfor skaber miner og 
klyngebomber ulighed i verden? Hvad gør Folkekirkens Nødhjælp for at hjælpe de berørte 
områder og mennesker, og hvad er fremtidsudsigterne? 

Hvem: Birgitte Qvist Sørensen (Generalsekretær Folkekirkens Nødhjælp), Matthew Walsh 
(Programme officer Myanmar), Signe Nørmose (Programme officer, Humanitarian Mine 
Action Unit) og Thomas Ravn Pedersen (Direktør, Verdens bedste nyheder) 

Hvor og hvornår: Equality Stadium, mandag den 2. juli klokken 13.00-14.00. (foregår på 
dansk/engelsk) 

• Venskabskamp 
I samarbejde med integrationsprojektet Asylum United inviterer FKN til en 
kvindefodboldkamp. Asylum United møder Roskilde pigefodbold i en spændende kamp som 
dømmes af Shaka Loveless. 

Hvor og hvornår: Equality Stadium, tirsdag den 3. juli klokken 15.00-16.30 

http://www.n/
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• Morgengymnastik 
For at være sikker på, at alle er varmet godt op til dagens kampe. leverer Barthelot, kendt fra 
DR3, morgengymnastik til festivaldeltagerne. Se frem til højt humør, vilde moves og 
bankende rytmer. 

Hvor og hvornår: Equality Stadium, tirsdag d.1-3. juli fra kl. 9-10 

• Streetteam 
Folkekirkens Nødhjælp besøger camps med Making-a-change quizzen om fodbold, miner, 
Roskilde festivalen og økonomisk lighed. Deltagerne har mulighed for at give en donation til 
Folkekirkens Nødhjælps minerydningsarbejde og vinde to billetter til Roskilde Festival 2019. 

Hvor og hvornår: Teamet opsøger festivaldeltagere på campingområdet, tirsdag d.1-3. juli fra 
kl. 10-16 
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Transparency International Danmark   
Kontakt: Simon Hastrup, +45 60 21 33 98  
Link: http://transparency.dk/  
  
Transparency International Danmark arbejder med at forebygge korruption i Danmark. Det gør de 
gennem samarbejde med andre organisationer, forskellige offentlige arrangementer og en aktiv 
deltagelse i den offentlige debat. Selvom Transparency International Danmark har fokus på Danmark, 
har de også stor viden om bekæmpelse af korruption og bestikkelse i et globalt perspektiv.   
  

• Dilemmakort 
Med en række dilemmakort i hånden opsøger Transparency International Danmark 
festivaldeltagerne for at skabe dialog om korruption. Dilemmakortene handler om relevante 
dagligdagsdilemmaer og bruges til at diskutere og tage stilling til, hvornår der er tale om 
korruption, og hvad, deltagerne mener, er rigtigt og forkert i en given situation.   
 
Hvor og hvornår: Campingområdet søndag den 1. juli til tirsdag den 3. juli. 
 

• Korruptionsspillet – hvor korrupt er du? 
Transparency International Danmark har udviklet et mobilt korruptionsspil - et flytbart brætspil 
fuld af overraskelser og med behov for stillingtagen. Deltagerne er spillebrikkerne og vil få en 
oplevelse af prisen ved korruption. Finalespillet den 3. juli styres af stand-up-komikeren Mark 
le Fevre.  
 
Hvor og hvornår: Campingområdet søndag den 1. juli til tirsdag den 3. juli. 
 

• Debat om korruption: Er du korrupt? 
Er Danmark stadig et af de mindst korrupte lande i verden? Kom og hør Lars Trier Mogensen 
og andre meningsdanneres syn på sagen. Moderator Christoffer Brun styrer debatten om 
korruption i Danmark. 
 
Hvor og hvornår: FLOKKR tirsdag den 3. juli klokken 16.00 (foregår på dansk) 

  

http://transparency.dk/
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Hus Forbi 
Kontakt: Peter Andersen: peter@husforbi.dk +45 53 73 04 94 
Poul Struve Nielsen : poul@husforbi.dk +45 52 40 90 79 
Link: www.husforbi.dk 

Hus Forbi er en landsdækkende avis om hjemløshed. Avisen kom på gaden første gang 28. august 
1996 i anledning af FN’s internationale fattigdomsår - samme år København var Europæisk Kulturby. 
Hus Forbi skaber debat og dialog om og med hjemløse og socialt udsatte. Avisen er talerør for 
hjemløse og giver dem mulighed for at tjene penge på lovlig vis. 
 

• Åbningsdebat med Mellemfolkeligt Samvirke 
Sammen med Mellemfolkeligt Samvirke åbner Hus Forbi FLOKKR scenen, hvor en af Hus 
Forbis sælgere vil fortælle om økonomisk ulighed i Danmark, for eksempel hvordan det er at 
gå i skole, når man er hjemløs. 
 
Hvor og hvornår: FLOKKR søndag den 1. juli 11.30-12.15. (foregår på dansk) 
 

• Unge Hjemløse Journalister på RF18: 
Hus Forbi sender et hold af unge hjemløse reportere til Roskilde Festival for at dække 
festivalens fokus på ulighed til augustavisen. Det vil ske i samarbejde med Hus Forbis 
professionelle journalister. De vil blandt andet sætte fokus på mødet mellem udsatte og 
“almindelige” unge. Derudover vil Hus Forbi levere bidrag til Orange Press. 
 
Hvor og hvornår: På campingområdet søndag den 1. juli til tirsdag den 3. juli. 

  

mailto:peter@husforbi.dk
mailto:poul@husforbi.dk
http://www.husforbi.dk/
http://www.husforbi.dk/
http://www.husforbi.dk/
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Øvrige Equality-partnere 

SAND  
SAND arbejder for at afskaffe hjemløshed og forbedre forholdene for de hjemløse. Det gør de ved at 
blande sig i den politiske debat, ved at støtte oprettelsen af brugerråd på boformerne og ved at 
fungere som vagthund i forhold til tilbud til og forhold for hjemløse i Danmark. 

Gadejuristen  
Gadejuristen er en privat organisation, der yder retshjælp og andre former for støtte til og for udsatte 
mennesker, såsom stofmisbrugere, kriminelle, hjemløse, gadesexsælgere og sindslidende. Mange af 
dem, der får hjælp af Gadejuristen, tilhører flere af disse grupper. 

Økonomer uden Grænser 
Økonomer uden Grænser er startet og drevet af økonomistuderende fra Københavns Universitet. 
Organisationens frivillige tilbyder økonomisk konsulentbistand til humanitære og velgørende 
organisationer i form af analyser og måling af for eksempel social bæredygtighed og sociale 
investeringer. Økonomer uden Grænser hjælper Roskilde Festival med analyse af festivalens 
holdningsarbejde.  

 


	EQUALITY 2018
	EQUALITY 2016 – 2018
	ROSKILDE FESTIVAL ARTS & EQUALITY
	Aktiviteter og projekter
	Mellemfolkeligt Samvirke
	OXFAM IBIS
	CAMP (Center for Arts on Migrations Politics)
	Verdens Bedste Nyheder
	Folkekirkens Nødhjælp
	Transparency International Danmark
	Hus Forbi

	Øvrige Equality-partnere
	SAND
	Gadejuristen
	Økonomer uden Grænser



