ABF-HUSET
ESKILSTUNA | 8 mars 2017
En dag i jämställdhetens och folkbildningens tecken

SAMLINGSSALEN
09:00-10:30		

S-kvinnor bjuder in Åsa Egeld och Susanne Pousette Blomee för att
föreläsa i ämnet.
”Varför är kommunerna Sveriges sämsta
arbetsgivare?”
Frukostföreläsning med Annelie Nordström,
fd ordförande i fackförbundet Kommunal

				

< ABF bjuder på frukost! >

10:45-11:45
”Eskilstuna kommun – mottagare av Svenska jämställdhetspriset 2017”
Lisa Friberg, ordf kommunens jämställdhetsberedning och
Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet och mångfald
12:00-13:15
Lunchseminarium: ”Ensam på jobbet?”
Maria Chergui (V) med gäster samtalar om
ojämställdheten på arbetsmarknaden

< Vänsterpartiet bjuder på lunch! >
13:30-15:00		
”Hur kan vi förebygga, upptäcka och agera vid våld och
övergrepp mot barn i förskola/skola?”
Maria Eriksson, professor i socialt arbete, MDH
ABF-CAFÉET
09:00-16:00
Mini-mässa för föreningar och organisationer
Vill din förening eller organisation vara med, möta besökarna
under dagen och berätta om er verksamhet?
Kontakta Pethra Andersson --> pethra.andersson@abf.se
17:00-18:00
Rädda barnens ungdomsförbund arrangerar föreläsning om normkritik

SAL 203
10:00-18:00
Eskilstuna Fair trade city visar film och föreläser om verksamheten.
12:15-13:30
Theresia pratar och visar bilder från sitt besök i Indien, genom Röda
korsets Fair trade utbildning.
17:30-18:30 Susanne pratar utifrån det fackliga perspektivet ”Det börjar
med Fairtarde” Kvinnors rättigheter att engagera sig fackligt.
SAL 204
10:00-12:00
”Att tala om porr med ungdomar” (även kl. 17:00)
Föreläsningen innehåller såväl workshop som filmvisning kopplat till
temat, av och med Tjejjouren Meja.
13:00-14:00		
Liberala kvinnor bjuder in till föreläsning om aborträtten och stigmat
kring aborter.
16:00-16:45
Stadsbiblioteket tipsar om böcker på temat jämställdhet
och normkritik.
17:00-19:00		
”Att tala om porr med ungdomar”.
Föreläsningen innehåller såväl workshop som filmvisning kopplat till
temat, av och med Tjejjouren Meja.
SAL 302
10:30-11:30
Tre förvaltningar i Eskilstuna använder VIP som metod i våldsprevention. Representanter från förvaltningarna berättar/samtalar om erfarenheter och utvecklingsidéer.

18:00-20:00
Jämställdhetsmingel och samtal med bl a Linnéa Claeson, Handbollsspelare i elitserielaget
Skuru IK och grundare till Instagramkontot @
assholesonline
SAL 202
10:00-17:00		
Pyssel för unga med Tjejjouren Meja
17:30-19:00		
”Eskilstunakvinnornas liv på 1600-talet”
Dagen presenteras i samarbete med

15:00-16:00
#svarta protesten - Kvinnokampen i Polen fortsätter.
Föreläsning om kampen för kvinnors rättigheter i Polen.
17:30-18:30		
”Jag har rätt att säga nej, men det betyder inte att jag struntar i andra”
VIP – En kurs om känslor, relationer och våld för personer med intellektuell/psykisk funktionsvariation

Sörmland

Mer info, uppdateringar och fullständigt program:
ABF Sörmland på Facebook

