Porren – elefanten i rummet
Datum: onsdagen den 7:e juni
Tid: 9.30 – 16.30
Plats: Clarion Sign, Stockholm
Anmälan: https://simplesignup.se/event/95781 senast den 31 maj
Kostnad: 750 kronor inklusive lunch och fika

Det är avgörande att vi pratar om porr i samtal om ungas sexuella och reproduktiva
hälsa, våldtäkt och mäns våld mot kvinnor. Den 7:e juni arrangerar Unizon en
nationell heldagskonferens om porrens påverkan på folkhälsan och sexualiteten.

Program
9.30

Registrering med kaffe och smörgås

10.00 – 11.30

Hur porrindustrin kapat vår sexualitet - Gail Dines, professor Wheelock
College, Boston

11.30 – 12.00

Så kan män ta ansvar - Uppföljande panel med Peter Söderström, sociolog
och jämställdhetsexpert, Gender equality vision, Musse Hasselvall,
programledare, Peter Svensson, Juventas ungdomsjour

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Ungas konsumtion av porr och hur det påverkar ungas hälsa Maria Ahlin, Freethem, författare till boken Visuell drog

13.45 – 14.15

Hur kan vi arbeta med porren ur ett folkhälsoperspektiv med unga?
Uppföljande panel med Marcus Svensson, jämställdhetsstrateg Trollhättans
kommun, Tess Mellberg, lärare i livskunskap, Meghan Donevan,
projektledare Reality Check, Linnéa Claeson, elitidrottare och grundare
av Assholes online

14.15 – 14.45

Fika

14.45 – 15.30

Sexualbrott mot barn – vad spelar porren för roll?
Caroline Engvall, journalist och författare

15.30 – 16.00

Vad möter yrkesverksamma? Uppföljande panel med Jonas Lönnroth,
Kriminalvården, Nina Rung, kriminolog och barnrättsexpert, Mikis 		
Kanakaris, verksamhetsutvecklare 1000 möjligheter och Locker room

16.00 – 16.30

Avslutning med Unizon

Moderator för dagen: Ida Östensson, ordförande och grundare Make Equal

Praktisk information
Plats: Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
Anmälan: https://simplesignup.se/event/95781
Sista anmälningsdag: 31 maj
Kostnad: 750 kronor, avgiften inkluderar fika och lunch

No show-avgift: 500 kronor
Kontakt: info@unizon.se 08 642 64 01
Mer info: www.unizon.se

Huvudtalare
Gail Dines, professor Wheelock College, Boston
Dr. Gail Dines is a professor of sociology and women’s studies
at Wheelock College in Boston, an internationally acclaimed
speaker, author, and a feminist public intellectual. Her writing
and lectures focus on the hypersexualization of the culture
and the ways that porn images filter down into mainstream
pop culture. Gail’s powerful TEDx talk provides an introduction
to her work. Gail is a recipient of the Myers Center Award for
the Study of Human Rights. Gail is founder and President of Culture
Reframed – a health promotion non-profit organization that recognizes and addresses
pornography as the public health crisis of the digital age. She is also the author of the
book and documentary Pornland - How the Porn Industry Has Hijacked Our Sexuality.

Maria Ahlin, föreläsare och författare
2016 gavs boken Visuell drog – om barn, unga och nätporr ut.
I den granskar Maria Ahlin tillsammans med Ulrica Stigberg
porren med syfte att utforska barns och ungdomars relation
och inställning till pornografi. Maria Ahlin arbetar även
förebyggande med frågor som rör människohandel för
sexuella och andra ändamål genom ungdomsorganisationen
Freethem. På konferensen håller hon föreläsningen Hur kan vi
arbeta med porren ur ett folkhälsoperspektiv med unga?

Caroline Engvall, journalist och författare
Caroline Engvall föreläser om konsekvenserna av spridda
nakenbilder och filmer på nätet. Om porrens roll, om brotten
mot barnen, om varför de sker – och om hur vi vuxna kan se,
fråga och hjälpa barnen vidare.
Caroline Engvall har skrivit flera böcker på temat barn som
utnyttjas sexuellt, bland annat 14 år till salu– om en på ytan
helt vanlig tonårstjej som efter ett övergrepp började använda
sex som självskadebeteende. Caroline Engvall har vunnit Årets
Platinapocket för 14 år till salu samt driver frågan om sex som självskadebeteende och
om barn som exploateras och utnyttjas sexuellt. Hon har engagerat både förra och denna
regering i frågan och har även blivit engagerad av Drottning Silvia att prata om ämnet,
både privat och för Childhood Foundation. Nu är hon aktuell med deckaren Ärren vi bär.
På konferensen föreläser hon om porrens roll i sexualbrott mot barn.

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
www.unizon.se, info@unizon.se, 08 642 64 01, @unizonjourer

