ABF Stockholm och Unizon bjuder in till:

HÖSTENS VIKTIGASTE FÖRÄLDRAMÖTE
När: 4 oktober klockan 18:00-20:00
Var: ABF-huset, Sveavägen 41, Kata-salen
Obligatorisk anmälan: till info@unizon.se senast 3:e oktober
Smörgås och kaffe serveras
Under de senaste tio åren har pornografin på nätet blivit allt grövre. Idag
innehåller så gott som all mainstreamporr övergrepp, förnedring och
sexuellt våld mot kvinnor, och den finns två klick bort i våra och våra barns
mobiltelefoner och surfplattor. Genomsnittsåldern för när pojkar börjar
titta på porr är 12 år.
I höstas startade Melly 12 år ett #metoo-upprop ”personer tittar på porr i
klassrummet”. Melly är långt ifrån ensam om att larma om porren. Barn och
unga som söker stöd berättar om hur de är rädda för att de inte kan sluta
titta på porr, och om hur övergreppen de utsatts för är sånt förövaren sett
i porren. Både tjejer och killar oroar sig för de stereotypa könsroller som
porren förmedlar.
Barnen har gjort precis det vi ber dem om, berättat. Nu är det dags för oss
vuxna att agera. Ta med dig alla föräldrar du känner till höstens viktigaste
föräldramöte!
Föreläsare:
Gail Dines, expert på porrens skadeverkningar, President and CEO, Culture
Reframed
Liz Walker, Director of Health Education, Culture Reframed
Samantha Wechsler, Interim Executive Director, Culture Reframed
I panel:
Maria Dufva, kriminolog och författare Värsta bästa nätet
Olof Risberg, psykolog Pojkmottagningen
Ulrica Stigberg, präst och författare Visuell drog: om barn, unga och nätporr
Panelen leds av Olga Persson, generalsekreterare Unizon

Om Culture Reframed
Gail Dines är professor emerita i sociologi och kvinnostudier på
Wheelock College, Boston, USA. Dines har forskat och föreläst om
porr och porrindustrin i över 20 år och är internationellt erkänd
som världsledande expert på hur porr påverkar vår identitet,
kultur och sexualitet. Hon är också författare till ett flertal böcker
och artiklar, bland annat boken och filmen Pornland – how the
porn industry hijacked our sexuality, se den här. Tillsammans
med Liz Walker och Samantcha Wechsler har Gail Dines grundat
Culture Reframed, som tagit fram världens första föräldraprogram
för att prata med barn och unga om porr.
Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra
idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle
fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar förebygger och påverkar
utifrån en kunskap om hur våld, genus och makt hänger ihop.
Jourerna har över 90 000 stödkontakter varje år.
Besök oss på www.unizon.se
Om En vecka fri från porr
Under vecka 40 arrangerar Unizon riksdagsseminarium,
föreläsningar, kunskapshöjande event och höstens viktigaste
föräldramöte för att stoppa porrens skadeverkningar på barn
och unga. Läs mer på www.unizon.se/enveckafrifranporr och
#enveckafrifrånporr
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