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HÄLSA OCH  
EXPONERING

KULTUR, MEDIA  
OCH FRITID

ARBETE OCH  
SJÄLVFÖRSÖRJNING

DELAKTIGHET OCH 
REPRESENTATION

UTBILDNING  
OCH LÄRANDE

Välkommen till YouthEQ!
Den nordiska jämställdhetskonferensen med ungdomsperspektiv.

Förbered dig på två fullspäckade 
dagar, här kommer du att få ta del av 
lösningsinriktade föreläsningar, semi-
narium och en mässa med spännande 
utställare. YouthEQ erbjuder helt 
enkelt allt du kan tänkas behöva för 
att komma igång, bli inspirerad och 
skaffa nya verktyg att använda i ditt 
arbete på hemmaplan. 

Här finns det du behöver för att vässa 
just ditt jämställdhetsarbete.

Plats för spännande 
möten! 
Vi har optimerat konferensytorna för 
att du ska kunna träffa nya och be-
fintliga kontakter. I utställningsdelen 
hittar du inspiration och information 

från olika aktörer, både privata och 
offentliga. 

På våning tre, i loungeområdet, kan 
du i lugn och ro ta en kopp kaffe och 
prata vidare om idéer och möjligheter 
med andra deltagare. Kanske är det 
här ett helt nytt samarbete föds? 

Våga blanda!
Konferensen är uppbyggd kring fem 
teman som är inspirerade av de ung-
domspolitiska målen, på så sätt får vi 
relevant innehåll för att jobba med en 
hållbar ungdomspolitik.

Se denna breda konferens som en 
möjlighet att bredda ditt kompetens-
område och jämställdhetsarbete. 

Jobbar du vanligtvis med ungas 
hälsa? Gå på en föreläsning om ungas 
delaktighet eller en om vilka som syns 
i media. Läser du oftast rapporter om 
arbetslöshet bland unga? Lyssna på 
en föreläsning om idrott och jäm-
ställdhet eller hur man kan jobba i 
skolan.

Bredden är nyckeln. Under dessa två 
dagar har du möjlighet att lära dig 
mer om det du redan kan, men också 
om så mycket mer.

Varmt välkommen till Kalmar!



Velkommen til YouthEQ !
Den nordiske konference om lighed med et ungdomsperspektiv 

Forbered dig til 2 aktive dage. Deltag 
i løsningsorienterede forelæsninger, 
seminarer og et marked med mange 
interessante udstillere. YouthEQ 
tilbyder alt det du har brug for, for at 
blive inspireret og få nye værktøjer i 
dit daglige arbejde

Her er hvad du har brug for, for at gøre 
dit arbejde med ligestilling endnu 
skarpere.

Et sted for spændende 
møder!
Vi har tilpasset konferencen, så det 
bliver muligt at møde både nye og 
eksisterende kontakter. I udstillings-
området kan du finde inspiration og 
information fra forskellige aktører – 
både offentlige og private.

På tredje sal i loungen kan du nyde en 
kop kaffe i fred og ro, og samtidig tale 
om ideer og muligheder med øvrige 
deltagere. Det er også her, at nye, 
fremtidige samarbejder kan opstå.

En udfordring til at 
blande sig!
Konferencen er opdelt i 5 temaer – 
alle inspirerede af ungdomspolitiske 
mål. På denne måde får vi relevant 
indhold til arbejdet med en bæredyg-
tig ungdomspolitik.

Se denne konference som en mulig-
hed for at udvide dine kompetencer 
og dit arbejde med ligestilling.

Arbejder du med unges sundhed? 
Kom til et foredrag om ungdommens 

aktive deltagelse eller et foredrag om, 
hvilke personer, der oftest er i medi-
erne. Læser du normalt rapporter om 
arbejdsløshed blandt unge? Lyt til 
et foredrag om sport og ligestilling 
eller om hvordan du kan arbejde med 
lighed i skolerne.

Bredden er nøglen. I løbet af disse to 
dage får du mulighed for at lære mere 
om de ting, du allerede kan, men også 
om så meget mere

Varmt velkommen til Kalmar!

SUNDHED OG RISICI KULTUR, FRITID  
OG MEDIER

ARBEJDE OG 
SELVFORSØRGER

MEDBORGERSKAB 
OG 

REPRÆSENTATION

UDDANNELSE  
OG LÆRING



Velkomin á YouthEQ!
Norrænu ráðstefnuna sem skoðar kynjajafnrétti út frá sjónarhóli ungmenna.

Undirbúðu þig fyrir tvo sneisafulla 
daga af spennandi dagskrá. Þú munt 
sitja lausnamiðaða fyrirlestra og 
námskeið og sjá margar áhugaverðar 
og spennandi kynningar. YouthEQ 
býður þér upp á öll þau verkfæri sem 
þú þarfnast til að hefjast handa við að 
auka janfrétti í þínu starfi.

Hér er sitt lítið af hverju til að hjálpa 
þér af stað. 

Staður fyrir spennandi 
fundi!
Við höfum sett ráðstefnuna upp á 
þann hátt að auðvelt ætti að vera að 
komast í kynni  við nýja og áhuga-
verða tengiliði. Í sýningarrýminu ættir 
þú að geta nálgast upplýsingar og 
fengið ferskan innblástur úr ýmsum 
áttum, bæði frá einkaaðilum og opin-
berum stofnunum.  

Á þriðju hæð, í setustofunni getur þú 
sest niður í rólegheitum með kaffibol-
la og spjallað við aðra þátttakendur 
um fyrirlestrana sem þið hafið hlustað 
á, nýjar hugmyndir og tækifæri. 
Mögulega getið þið lagt grunn að 
nýju samstarfi yfir kaffibollanum. 

Vertu ófeimin/n við 
að blanda saman 
viðfangsefnum og leita 
út fyrir þinn ramma
Ráðstefnan er byggð upp á fimm 
mismunandi þemum sem eru innblá-
sin af málefnum ungs fólks.  Á þann 
hátt sköpum við heildarmynd sem 
hjálpar til við að skapa sjálfbært jafn-
réttisstarf með ungu fólki.

Sjáðu þessa fjölbreyttu ráðstefnu sem 
tækifæri til að auka samkeppnishæfi 
þitt og styrkja þig í allri vinnu með 
kynjajafnrétti.

Er heilsa ungmenna eitthvað sem  
tengist starfinu þínu? Skelltu þér þá 
á fyrirlestur sem fjallar um virkni og 
þátttöku ungs fólks eða fyrirlestur sem 
fjallar um birtingarmyndir þeirra sem 
mest rými fá í fjölmiðlum. 

Lest þú reglulega skýrslur og skoðar 
stöðu atvinnulausra ungmenna? 
Hlustaðu þá á fræðslu um jafnrétti í 
íþróttum eða kynntu þér hvernig er 
hægt að vinna markvisst með kyn-
jafræðikennslu í skólanum.

Víddin er lykillinn. Á þessum tveimur 
dögum færð þú tækifæri til að læra 
enn meira um þau málefni sem standa 
þér næst en einnig um svo margt 
margt annað.

Vertu hjartanlega velkomin/n til 
Kalmar!

HEILSA OG ÚTLIT MENNING, FRÍTÍMI 
OG FJÖLMIÐLAR

STARF OG 
SJÁLFSBJÖRG

ÞÁTTTAKA, VIRKNI 
OG FRAMSETNINGNÁM OG MENNTUN



Velkommen til YouthEQ!
Nordisk likestillingskonferanse med ungdomsperspektiv.

Forbered deg på to travle dager. Her 
vil du kunne delta på løsningsorien-
terte foredrag og seminar, og det blir 
en messe med en mengde spennende 
utstillere. YouthEQ tilbyr alt du trenger 
for å komme i gang, bli inspirert og få 
nye verktøy du kan bruke.

Her vil du finne alt du trenger for å 
forbedre likestillingsarbeidet ditt.

Et sted for spennende 
møter
Vi har tilrettelagt konferanseområdet 
slik at du får anledning til å møte 
både nye og eksisterende kontakter. I 
utstillingsområdet vil du få inspirasjon 
og informasjon fra ulike aktører, både 
fra privat og offentlig sektor.  

I fjerde etasje, i lounge-området, kan 
du nyte en kopp kaffe i fred og ro og 
fortsette samtalene om idéer og mu-
ligheter med andre deltakere. Kanskje 
et framtidig samarbeid starter her?

Våg å mingle!
Konferansen tar for seg fem ulike 
tema som er inspirert av ungdoms-
politiske mål.  Dette gjør innholdet 
relevant for et videre arbeid mot en 
bærekraftig ungdomspolitikk.

Se denne konferansen som en mu-
lighet til å få utvidet kompetansen 
din, så du kan gjøre et enda bedre 
likestillingsarbeid.

Arbeider du med unge menneskers 
helse til daglig? Få med deg et fo-
redrag om unge menneskers sam-
funnsdeltakelse eller et foredrag om 
hvilke mennesker som er mest synlig 
i media. Pleier du å lese rapporter om 
arbeidsløshet blant unge mennesker? 
Lytt til et foredrag om sport og 
likestilling eller hvordan du kan jobbe 
med likestilling i skolen. 

Bredden er nøkkelen. I løpet av disse 
to dagene vil du ha mulighet til å lære 
mer om det du allerede kan, men 
også om mye, mye mer. 

Varmt velkommen til Kalmar!

HELSE OG 
UTSATTHET 

KULTUR, FRITID OG 
MEDIA

ARBEID OG 
SELVFORSØRGELSE

DELTAKELSE OG 
REPRESENTASJON

UTDANNELSE OG 
LÆRING
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Praktisk information
Här håller vi till!
Kalmarsalen 
Skeppsbrogatan 49,  
392 31 Kalmar

Telefon: 0480-42 10 00

Karta & parkering
Ladda gärna ner Kalmar official,  

appen som erbjuder karta över  
staden, aktuell information om var 

du kan hitta lediga parkerings-
platser och vad du kan göra 
under lediga timmar! 

Registrering & garderob
Registrering sker 11 oktober kl 09.00-
09.30 på entréplan i Kalmarsalen.

Kostnadsfri garderob finns på  
entréplan.

Viktiga telefonnummer:
• Projektledare: 0702-49 33 63
• Mediakontakter: 0480-45 00 08
• Praktiska frågor: 0725-31 33 55
• Frågor för utställare: 0727-13 11 66
• (SOS 112)

Konferensvärdar
Runt om i lokalerna finns våra 
konferensvärdar. Du känner igen dem 
genom "Fråga mig"-pinsen. Tveka inte 
på att ställa frågor till värdarna, de 
finns där för din skull! 

Säkerhet 
Nödutgångar är tydligt markerade i 
lokalerna. Var uppmärksam på dessa.

Vid nödsituation, ring 112 för att  
komma till SOS larmcentral. 

Mat
All mat som serveras under konfe-
rensen är vegetarisk och alla måltider 
serveras på entréplan. Lunchmenyn 
ser ut enligt följande: 

Dag 1: Vegetariska frö- och rotfrukts-
biffar serveras med basilikacréme, het 
salsa och potatissallad med sparris 
och rädisor.

Dag 2: Hemgjorda smokyliquidbiffar 
gjorda på quornfärs smaksatta med 
fetaost och chili, serveras med rata-
touille, tzatsiki och couscoussallad.

Meny, middag 

Förrätt
Bröd & sovel samt soppa på 
smörbrynt persiljerot och  
krämigt ägg

Huvudrätt
Svensk risotto med långbakad 
rotselleri och höstens skörd

Dessert
Gelato på småländsk äng och 
havrecrunch

Fyll gärna i vår 
utvärdering!
Det här är den första YouthEQ- 
konferens vi anordnar, och vi vill 
gärna ha dina synpunkter för 
att få veta vad som var riktigt 
bra och vad vi kan jobba vidare 
med.  
Länk till utvärderingen kommer 
att lämnas ut i samband med 
Grand Final.

Viktiga tider
• Registrering sker på entréplan: 

11 oktober kl 09.00-09.30 
• Konferensprogram dag 1:  

kl 09.30-17.40 
• Middag på Kalmar Slott:  

11 oktober kl 19.00
• Konferensprogram dag 2: 

kl 09.30-16.30
• Grand Final: 

 kl 16.40-17.15

!
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Karta - konferenslokalen

Entré

Till Roman-
hallen

HissHiss

WC WC

Garderob  

Till Roman-
hallen

Till Glas-
verandan,
plan 3 och

plan 4

3,6 m 3,6 m

3,6 m3,6 m

3,6 m3,6 m Reception  

Catering-
hörna  

Kalmarläns
Museum

14,3 m

3,6 m

2,8 m 2,7 m

Till Glas-
verandan,
plan 3 och

plan 4

Pelarsalen

Hissens mått: Djup 210 cm, Dörrbredd 90 cm, Höjd, 200 cm. Maxvikt för hiss 1000kg

2,8 m 2,8 m
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Dag 1 - 11 oktober

kl 09.00-09.30

kl 09.30-10.30

kl 10.30-12.00
Kvinnors utsatthet i 

människohandel och 
prostitution

kl 12.00-13.00

kl 13.00-14.00 För och med unga Pojkars roll 
Mediernas könade 

urval -  
en demokratifråga

kl 14.10-15.10 Seminarium med 
fackförbund

 Seminarium: Porren - 
elefanten i rummet

Seminarium:  
idrott och jämställdhet

kl 15.10-15.30

kl 15.30-16.30 Gender bullying  
in school

Forts seminarium: 
Porren - elefanten i 

rummet

Kvinnor, idrott och 
manliga ledare

kl 16.30-16.40

kl 16.40-17.40
Stödjande och stärkande 

– så främjar vi unga 
hbtq-personers hälsa

Hållbart Köpenhamn
Body respect - You are 
never good enough

från kl 19.00

UTBILDNING  
OCH LÄRANDE

ARBETE OCH  
SJÄLVFÖRSÖRJNING

DELAKTIGHET OCH 
REPRESENTATION

HÄLSA OCH  
EXPONERING

KULTUR, MEDIA  
OCH FRITID

kl 14.00-14.10

R E G I S T R E R I N G

I N V I G N I N G

L U N C H

M I D D A G  P Å  K A L M A R  S L O T T

P A U S

P A U S

P A U S

Programöversikt - YouthEQ 2017



11

Dag 2 - 12 oktober

kl 09.30-10.30
Öppna skolan! Hbtq, 

normer och  
inkludering i skolan 

På lika villkor -  
jämställdhet genom 

livet

Feminist explosion in 
Icelandic youth clubs

kl 10.30-10.40

kl 10.40-11.40
Teaching gender 
equality in upper 

secondary

Jämställdhets- 
integrering hos CSN 

samt Mpower

kl 11.40-13.00

kl 13.00-14.00 En räddningstjänst 
för alla

Maktsalongen  
presenterar  

#ingaursäkter

Stärkt ställning och 
bättre levnadsvillkor 

för transpersoner

kl 14.10-15.10 Kön är något vi gör 
varje dag, varje stund

Vem bestämmer  
hur jämställdheten  

ska göras?

Barns röster om  
jämställdhet

kl 15.10-15.30

kl 15.30-16.30 Från nazist till  
ungdomsledare

Föräldrapanel

kl 16.40-17.15

UTBILDNING  
OCH LÄRANDE

ARBETE OCH  
SJÄLVFÖRSÖRJNING

DELAKTIGHET OCH 
REPRESENTATION

HÄLSA OCH  
EXPONERING

KULTUR, MEDIA  
OCH FRITID

kl 14.00-14.10

Lunch

Grand finale

Paus

Paus

Paus

L U N C H

P A U S

P A U S

P A U S

G R A N D  F I N A L

L U N C H

Studiebesök: Genussmart fritidsgård
11 oktober kl 14.15-16.15 
12 oktober kl 13.15-15.15

OBS!  
Begränsat antal 
platser, läs mer 

på sid 20
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Tematiskt program - 11 oktober

UTBILDNING OCH LÄRANDE
15.30-16.30

Gendered bullying
I denna föreläsning diskuteras begreppet Gendered bully-
ing; mobbning riktad mot kön och sexualitet. Gendered 
bullying är mobbning med utgångspunkt i att en person 
inte anses vara tillräcklig feminin eller maskulin. Erfaren-
heter av nio unga som tidigare upplevt Gendered bullying 
i isländsk skolkultur kommer även att diskuteras. Föreläs-
ningen baseras på resultaten från ny kvalitativ forskning 
där resultaten visar att sexism verkar normaliseras och 
ignoreras i vissa isländska skolor. Mobbning riktad mot 
kön och sexualitet tas inte på lika stort allvar som annan 
mobbning.

Gendered bullying är ett paraplykoncept som täcker olika 
manifestationer. Sexuella trakasserier och kränkningar går 
under begreppet och verkar vara en del i att forma tjejer 
till acceptabel femininitet.

Mobbning uppstår inte i ett socialt vakuum vilket gör det 
viktigt att överväga de omgivande maktstrukturer, som 
sexism, när vi pratar om mobbning.

Det är nödvändigt att möta det ansvar som vuxna bär för 
att förhindra och hantera trakasserier och mobbning i 
skolorna. Slutsatserna visar vidare att eftersom Gendered 
bullying har rötter i skolkulturen måste hela skolkulturen 
förändras för att förhindra det.

MEDVERKANDE
Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir,  
Independent Researcher, University of Iceland - Háskóli Íslands

16.40-17.40

Stödjande och stärkande – så främjar vi 
unga hbtq-personers hälsa
Hur mår unga hbtq-personer i Sverige idag och hur kan vi 
främja en bättre hälsa inom gruppen? MUCF föreläser uti-
från skriften Stödjande och stärkande – Unga hbtq-personers 
röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer 
och ger exempel på vad unga själva uppger har fått dem 
att må bra och känna sig trygga i skolan, på fritiden och i 
kontakt med vuxna.

MEDVERKANDE
Emelie Mire Åsell, utredare, MUCF
Malte Sundberg, utredare, MUCF

ARBETE OCH 
SJÄLVFÖRSÖRJNING
14.10-15.10

Seminarium med fackförbund
Företrädare från olika fackförbund pratar om hur de jobbar 
för en mer jämställd arbetsmarknad. Detta illustreras bland 
annat genom exempel på olika kampanjer.

MEDVERKANDE
Simon Petersson, IF Metall
Peter Tai Christensen, Unionen
Martin Karlsson, Byggnads

MODERATOR
Johanna Palmström, journalist

"tips om hur en 
bör tänka kring 

bemötande"
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UNGAS DELAKTIGHET OCH 
REPRESENTATION
13.00-14.00

För och med unga
Skriften För och med unga - en handbok om att integrera ett 
ungdomsperspektiv i verksamheten syftar till att stödja kom-
muner, landsting och regioner som utifrån sina behov och 
utmaningar vill utveckla ett helhetsperspektiv på ungdom-
spolitiska frågor. Under denna föreläsning läggs fokus på 
MUCF:s arbete utifrån en jämställdhetsanalys. 

MEDVERKANDE
Mika Fogelberg, utredare, MUCF

MODERATOR
Lisa Onsbacke, utredare, MUCF

16.40-17.40

Hållbart Köpenhamn
Ane Rottbøll Jørgensen är projektledare för Hørt Ungdom 
vid institutionen för hållbar utveckling i Köpenhamns kom-
mun. Där verkar man för natur, klimat, hälsa, vetenskap och 
stadsutveckling till stadens barn och ungdomar i åldrarna 
0-18 år. Genom deras aktiviteter får barn och ungdomar 
kunskap, kompetens och demokratiska värderingar så att 
de kan bidra till att, på sikt, skapa ett hållbart Köpenhamn. 

MEDVERKANDE
Ane Rottbøll Jørgensen, afdelingen for bæredygtig udvikling, 
Københavns kommune 

HÄLSA OCH EXPONERING
10.30-12.00

Kvinnors utsatthet i 
människohandel och 
prostitution
Vera Efron, Rysslandskännare 
och författare till bland annat 
böckerna Såld och Nästan fri som 
handlar om kvinnors utsatthet i prostitution och  
människohandel. Vera Efron är uppväxt i Sibirien och kom 
som politisk flykting till Sverige 1989. Hon debuterade som 
författare 2003 och har sedan skrivit flera romaner och 
reportageböcker.

Simon är författare och polis, 
specialiserad på prostitution och 
människohandel för sexuella 
ändamål. I sin vardag möter han 
alla de som samhället inte vill se: 
de prostituerade som gör sitt bästa 
för att sköta sina affärer utom synhåll och torskarna som 
till varje pris vill undvika upptäckt och straff. I sina böcker 
Skuggans lag och Nattstad kan man läsa sanna berättelser 
om de människor som Simon och hans kollegor möter 
varje dag.

Tillsammans kommer Vera och Simon att prata om  
kvinnors utsatthet i prostitution och människohandel  
utifrån sina böcker som är baserade på deras erfarenhet 
och möten med dessa kvinnor.

MEDVERKANDE
Vera Efron, författare
Simon Häggström, författare och polis

MODERATOR
Johanna Palmström, journalist

"I sin vardag  
möter han alla  

de som samhället 
inte vill se"
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13.00-14.00

Pojkars roll – dubbla roller som offer 
och förövare i en hederskontext
Astrid kommer att föreläsa om pojkars nyckelroll i heders-
relaterade familjesammanhang och varför de är viktigare 
än sina systrar. Även om hur socialiseringsprocessen som 
pojkarna genomgår ser ut och hur den processen är kopp-
lad till värderingar och normer som innebär att de utövar 
ett omfattande förtryck av sina systrar. Föreläsningen 
kommer desstuom beröra varför så få av pojkarna  
bryter med familjen.

MEDVERKANDE
Astrid Schlytter, docent i rättssociologi, Stockholms universitet

14.10-16.30

Seminarium: Porren - elefanten i 
rummet
Det är avgörande att vi pratar om porr i samtal om 
ungas sexuella och reproduktiva hälsa, om våldtäkt och 
mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Seminariet 
belyser porrens påverkan på folkhälsan och sexualiteten 
samt tar upp frågor som: Spelar porren någon roll vid 
sexualbrott mot barn?, Hur påverkas ungas hälsa av 
konsumtionen av porr? och Vad kan vuxenvärlden göra?

MEDVERKANDE
Tess Mellberg, lärare
Marcus Svensson,  jämställdhetsstrateg, Trollhättans kommun
Maria Larsson, forskare, Linnéuniversitetet
Julia Engström, föreningen Storasyster
Camilla Skyttman, Huddinge Tjejjour

MODERATOR
Rebecka Andersson, verksamhetsutvecklare förebyggande 
arbete, Unizon

16.40-17.40

Body Respect - You are never good 
enough
Vilka effekter har medier, sociala medier och reklam på 
ungas syn på sitt utseende och sin kropp? Att vara tonår-
ing och växa upp i ett samhälle som dyrkar den tunna och 
"perfekta" kroppen kan vara svårt. Unga människor bom-
barderas med bilder hela dagarna, varje dag. De får ett 

starkt och skevt budskap om att pojkarna ska 
vara smala, starka och manliga och att tjejer 

ska vara tunna, sexiga och ha ett vackert 
ansikte. Forskning tyder på att ungas 

självkänsla och kroppsbild påverkas 
negativt av dessa budskap.  
Föreläsningen kommer att behandla 
och diskutera olika sätt och metoder 
som är tillgängliga för att uppmuntra 
unga att vara mer kritiska mot medie-
bilden och att fokusera mer på  
kroppsansvar istället för  
kroppsförintelse.

MEDVERKANDE
Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir,  
institutionen för skola och fritid, Reykjavik

"unga människor 
bombarderas med 

bilder hela dagarna, 
varje dag"
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KULTUR, FRITID OCH MEDIA
13.00-14.00

Mediernas könade urval – en 
demokratifråga
Maria Edström, medieforskare, och Josefine Jacobsson, 
journalist och kommunikatör, berättar om sitt arbete kring 
vilka som syns i medierna, varför och vad vi kan göra. En 
majoritet av de personer som syns i text och bild i nyhets-
rapporteringen är män. Varför är det fortfarande så, hur 
hänger det ihop med yttrandefriheten och vad kan man 
göra åt saken?

MEDVERKANDE
Josefine Jacobsson, journalist  
och kommunikatör
Maria Edström, medieforskare

14.10-15.10

Seminarium: Idrott och jämställdhet
Girls in Sport är en av Sveriges ledande organisationer 
när det kommer till idrott, samhälle och jämställdhet. De 
arbetar med praktiska verktyg och metoder för att öppna 
upp för en idrottskultur som är skapad av, med och för 
flickor och kvinnor. Girls in Sport tror att idrott är ett viktigt 
verktyg för att åstadkomma förändring, både vad gäller att 
stärka och utveckla individen och för att skapa ett positivt 
och inkluderande samhällsklimat.

Locker room talk, det prisade UF-företaget, drivs av att för-
ändra omklädningsrummens machokultur. De vill få bort 
kvinnoförtrycket och åker runt i landet och träffar unga 
killar i omklädningsrummen där de föreläser om jämställd-
het och schyssta attityder. De vill lära killar att kärlek börjar 
med respekt – inte med bråk.

Tillsammans arbetar Girls in Sport 
och Locker room talk för att skapa 
ett bättre klimat inom idrotts- 
kulturen, där jämställdhet är ett 
gemensamt ledord. Genom att ha olika mål- 
grupper fungerar de som ett komplement till varandra där 
de jobbar parallellt med att nå samma mål. De är viktiga  
ambassadörer inom idrottsvärlden!

MEDVERKANDE
Jenny Lidqvist, grundare Girls in sport
Shanga Aziz, grundare Locker room talk

14.30-16.15

Studiebesök: Genussmart fritidsgård
OBS! Begränsat antal platser.  Läs mer på sida 20. 

15.30-16.30

Kvinnor, idrott och manliga ledare
Maria Rydqvist har med framgång tävlat i SM och i VM med 
svenska längdlandslaget. Hon har nyligen skrivit boken 
"Kvinnor, Idrott och Manliga ledare".

Utifrån den och med grund i sina 
egna erfarenheter kommer Maria 
prata om jämställdhet inom idrott, 
med fokus på längdskidåkning. Det 
kommer att handla om strukturer i 
idrotten, varför kvinnlig idrott  
värderas lägre än männens och varför det 
fortfarande är mest män som leder och bestämmer inom 
idrotten.

MEDVERKANDE
Maria Rydqvist, elitskidåkare och författare

"för att skapa 
ett bättre klimat 

inom idrotten"
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Tematiskt program - 12 oktober

UTBILDNING OCH LÄRANDE
9.30-10.30

Öppna skolan! Hbtq, normer och 
inkludering i skolan 
Reprepsentanter från MUCF berättar om unga hbtq- 
personers situation i skolan och hur du kan främja en 
tryggare och mer inkluderande skola för alla unga oavsett 
könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Fokus 
ligger på grundskolans senare år och gymnasieskolan. 

MEDVERKANDE
Emelie Mire Åsell, utredare, MUCF
Malte Sundberg, utredare, MUCF

10.40-11.40

Teaching gender equality
Þórður Kristinsson har utbildat inom genusstudier på Kven-
naskólinn i Reykjavik sedan januari 2010. Þórður kommer 
att diskutera utmaningar och möjligheter kring att lära ut 
genusstudier, läromedel, pedagogik och mål. Frågor som 
Hur mäter vi resultat?, Hur sparkar vi igång intresse bland 
eleverna? och Hur kan vi säkerställa hållbarheten i genus-
studier på gymnasieskolan? kommer att diskuteras.

MEDVERKANDE
Þórður Kristinsson, lärare, Kvennaskólinn

14.10-15.10

Kön är något vi gör varje dag,  
varje stund
Om förskolan och skolan ska vara en plats för precis alla 
barn, alla flickor och alla pojkar i alla dess former, behöver 
alla som jobbar i skol- och utbildningsmiljö veta hur iden-
titet hör ihop med lärande. Alltså, den du är och vill vara är 
direkt kopplat till det du kan lära dig!

MEDVERKANDE
Mia Heikkilä, forskare och lektor i pedagogik, Mälardalens  
högskola
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ARBETE OCH SJÄLV-
FÖRSÖRJNING
09.30-10.30

På lika villkor - jämställdhet genom 
livet
Arena Skolinformation producerar och distribuerar utbild-
ningsmaterial om arbetslivet med målgruppen gymna-
sielever. Linnéa Granath, projektledare för Arena Skolinfor-
mation kommer att föreläsa om deras metodmaterial ”på 
lika villkor – jämställdhet genom livet”. Metodmaterialet 
ska förbereda unga inför arbetslivet och visa på att allt 
hänger ihop, samhället i stort, arbetslivet och privatlivet. 
De utgår i detta från det jämställdhetspolitiska målet och 
dess sex delmål och har försökt bryta ner dem till vad de 
innebär rent konkret.

MEDVERKANDE
Linnea Granath, projektledare, Arena skolinformation

10.40-11.40 

Jämställdhetsintegrering hos CSN
CSN kommer att föreläsa utifrån sitt arbete med JiM - jäm-
ställdhetsintegrering i myndigheter. Syftet med det arbete 
CSN har bedrivit under året, som ska resultera i ett långsik-
tigt och hållbart utvecklingsarbete, har varit att säkerställa 
att både kvinnors och mäns behov och intressen tillvaratas 
och beaktas i myndighetens verksamhet.

MEDVERKANDE
Charlotta Hansen, jämställdhetssamordnare, CSN

10.40-11.40

Mpower: Hur unga stärker sig själva - 
stärker samhället - stärker andra
Mpower  är ett unikt samarbete mellan Svenska Lotta- 
kåren och Fryshuset. Ett utbildningsprogram där unga 
får redskap för att förändra samhället genom sin vardag. 
Representanter från Mpower låter er prova hur de ger för-
utsättningar för unga, att utifrån 
sin egen passion, arbeta för ett 
tryggare samhälle.

MEDVERKANDE
Rebecca Ahlner, verksamhetsansvarig, Mpower

13.00-14.00

En räddningstjänst för alla
En olycka struntar i om du är man eller kvinna, ung eller 
gammal och varifrån du kommer. Så länge ni tillsammans 
kan lösa situationen på bästa sätt.

Linda Granqvist berättar om projektet En brandstation för 
alla (BFA). Ett projekt som drevs av Räddningstjänsten Syd 
med stöd av MSB mellan 2010 och 2015. Målet - som de 
uppnådde - var att skapa numerärt jämställda arbetslag 
på station Lund och att skapa en arbetsplats som är fri från 
kränkningar och särbehandlingar. 

MEDVERKANDE:
Linda Granqvist, projektledare Räddningstjänsten Syd

"unga får  
redskap för att 

förändra samhället"
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UNGAS DELAKTIGHET OCH 
REPRESENTATION
09.30-10.30 

Feminist explosion in 
Icelandic youth clubs
Tonåringar i isländska ungdoms-
klubbar har varit mycket aktiva i 
kampen för jämställdhet de senaste 
åren. Det har skett en snabb förändring av jämställdhets-
diskussionen bland tonåringar i Reykjavik och feminist-
klubbar har etablerats i många ungdomsklubbar. Andrea 
Marel, ungdomsklubbchef från Reykjavik assisterade  
tonåringar i att bilda den första ungdomsfeministiska  
klubben. Andrea kommer att prata om hur den feminist- 
iska diskussionen har förändrats bland tonåringar på Island 
och hur de har spridit kunskap, utbildat andra tonåringar 
och yngre barn i sina skolor om vikten av feminism.

MEDVERKANDE
Andrea Marel, ungdomsklubbchef

13.00-14.00

Maktsalongen 
presenterar #ingaursäkter
Från början var organisationen Maktsalongen enbart  
ett nätverk för kvinnor med ledarpositioner i idéburna 
organisationer och rörelser, men sedan starten har  
Maktsalongen vuxit till en organisation som arbetar med 
jämställd maktfördelning på fler nivåer och flera sätt. Deras 
projekt #ingaursäkter har samlat in konkreta lösningar på 
organisationers vanligaste jämställdhetsproblem, där de 
slår hål på alla ursäkter för att inte jobba jämställt.

MEDVERKANDE
Sara Haraldsson, generalsekreterare, Maktsalongen

14.10-15.10

Vem bestämmer hur jämställdheten 
ska göras?
Minela Kosuta och Claudia Klostergaard är två masterstu-
denter vid University of Agder i Norge. De kommer under 
sin föreläsning att illustrera hur och varför jämställdhets-
arbetet kan göras mer öppet och inkluderande för fler, 
med frågor som: Vem definierar vad jämställdhet är? Vem 
bestämmer hur jämställdheten ska göras? Kampen för 
jämställdhet har främst varit kvinnors. Det är viktigt att vi 
diskuterar hur män kan arbeta med jämställdhet, detta 
för att öka medvetenheten om att de är en viktig del på 
vägen mot ett mer jämställt samhälle. Etniska och religiösa 
minoriteter har ofta varit mindre jämlika än majoritetsbe-
folkningen, och de vill diskutera vad vi som samhälle kan 
göra för att öka jämställdheten.

MEDVERKANDE
Minela Kosuta, Masterstudent i sociologi, University of Agder
Claudia Klosterga, Masterstudent i religion, etik och samhälls- 
vetenskap, University of Agder

"de slår hål på alla 
ursäkter för att inte 

jobba jämställt"
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HÄLSA OCH EXPONERING
13.00-14.00

Stärkt ställning och bättre 
levnadsvillkor för transpersoner
Ulrika Westerlund som tidigare bland annat varit förbunds-
ordförande för RFSL, ordförande för Stockholm Pride och 
chefredaktör för tidskriften Bang, kommer att prata om 
sitt nuvarande arbete med, och resultatet av sin utredning 
Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner.

Under föreläsningen kommer Ulrika att prata om förslag till 
konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor 
och ett tryggare livsutrymme för transpersoner och hur 
de bemöts vid kontakt med myndigheter och hälso- och 
sjukvården i Sverige.

MEDVERKANDE
Ulrika Westerlund, särskild utredare, regeringen

15.30-16.30, sal 

Från nazist till 
ungdomsledare
Med skratt och tårar tar Kimmie 
Åhlen med er genom en berättelse 
om hur det är att växa upp som ung 
pojke i en bruksort med drömmar 
om att skriva poesi. Med skolår fyllda 
av mobbning och utanförskap blir jakten 
efter identitet och samhörighet så stark att den 
blir outhärdlig. Idag arbetar Kimmie med ungdomsfrågor 
och driver eget företag.

MEDVERKANDE
Kimmie Åhlen, föreläsare, ungdomsarbetare och egen företagare

KULTUR, FRITID OCH MEDIA
13.30-15.15

Studiebesök: Genussmart fritidsgård
OBS! Begränsat antal platser.  Läs mer på sida 20.

14.10-15.10

Barns röster om jämställdhet
Vad tänker barn och unga om kön och jämställdhet? Har 
de själva upplevt ojämställdhet? Vilka förändringar vill de 
se i samhället? Och varför ska barn och unga vara del-
aktiga i jämställdhetsarbete? Barnombudsmannen har 
på uppdrag av regeringen pratat med 35 barn och unga 
mellan 5 och 15 år om deras tankar och erfarenheter kring 
jämställdhet. Resultaten beskrivs i rapporten Barns röster 
om jämställdhet, som presenteras av Emma Wilén, utredare 
på Barnombudsmannen.

MEDVERKANDE
Emma Wilén, utredare Barnombudsmannen

15.30-16.30

Föräldrapanel
Hur kan en som förälder kan tänka kring jämställt föräld-
raskap? Hur stöttar vi våra barn att vara sig själva? Vilka är 
utmaningarna och möjligheterna för ett genusmedvetet 
föräldraskap? I panelen kommer vi att ha föräldrar som 
utifrån sig själva och sitt föräldraskap diskuterar och reso-
nerar kring jämställdhet och föräldrarollen.

MEDVERKANDE
Sophia Sundlin
Tobias Ahlqvist 
Ulrika Bergenfeldt 
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TEMA: KULTUR, MEDIA OCH FRITID

Studiebesök: Genussmart fritidsgård
OBS! Begränsat antal platser. En genussmart fritidsgård är ett 
ställe där alla ungdomar känner sig välkomna. I Kalmar kommun 
arbetar fritidsgårdarna aktivt med detta och har tagit fram en 
metodbok om hur man kan göra när man bestämt sig för att 
jämställdhetsintegrera sin fritidsgårdsverksamhet. Fritidsledarna 
kommer att berätta om hur fritidsgårdarna i Kalmar kommun val-
de att gå tillväga för att skapa en plats där unga kan mötas under 
fria former, i en trygg miljö, där det ska finnas plats för alla. 

MEDVERKANDE:  
Fritidsledare i Kalmar kommun

VÄLJ MELLAN TVÅ OLIKA TILLFÄLLEN!
11 oktober kl 14.15-16.15 
12 oktober kl 13.15-15.30

Samling utanför huvudentré för buss till fritidsgården
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Egna anteckningar






