
Men at work  
– nyanländas etable-
ring ur ett jämställd-
hetsperspektiv
Måndag 4 juli kl. 16–17.30, 
Campus, Sal F20

Etableringslån, yrkesut-
bildningar och trainee jobb. 
Partierna tävlar om de bästa 
förslagen för att öka syssel-
sättningen bland utrikes föd-
da. Hur ser vi till att satsning-
arna kommer kvinnor och män 
till del på lika villkor? Experter 
analyserar integrationspoliti-
ken med fokus på ekonomisk 
jämställdhet.

medverkande: erik nilsson, 
statssekreterare Arbetsmark-
nadsdepartementet,  
erik ullenhag, Liberalerna, 
sineva ribeiro, Vårdförbun-
det, ulrika vedin, lo,  
farida al-abani, Pensions-
rättvisa, mathias wahlsten,  
Arbetsförmedlingen.

FN behöver en  
kompass mot  
sexuella övergrepp
Tisdag 5 juli kl. 11–12,  
Kinbergs plats 8

De senaste åren har det skett 
en förskjutning i arbetet mot 
sexköp och människohandel 
inom fn. I flera rapporter 
beskrivs prostitution som vilket 
arbete som helst och nyligen 
uppdagades att fn-utsända 
begått sexuella övergrepp. 
Behövs det ett omtag i arbetet 
mot sexuellt utnyttjande inom 
fn?

medverkande: annika 
söder, kabinetts sekreterare 
Utrikesdepartementet, anders 
kompass, chef inom fn:s 
högkommissarie för mänskliga 
rättigheter.

SVERIGES  
KVINNOLOBBY  
I ALMEDALEN
Läs mer på: sverigeskvinnolobby.se    
Följ oss på Twitter: @Kvinnolobbyn

#SheForHe – Befria 
mannen från  
porrkulturen
Torsdag 7 juli kl. 12.30–14.30,  
Biograf Roxy, Adelsgatan 39

Spridningen av pornografi har 
exploderat de senaste tjugo 
åren och innehållet blivit allt 
grövre, med mer sexuellt våld. 
Runt om i världen växer en 
rörelse för att stoppa porrkul-
turen. Sveriges Kvinnolobby, 
Roks och Unizon visar doku-
mentären Pornland och lanse-
rar kampanjen #SheForHe. En 
politikerpanel diskuterar hur 
spridningen av pornografi kan 
begränsas och sexualiteten 
befrias.

medverkande: carina  
ohlsson, (s), désirée  
pethrus, (kd), mats pertoft, 
(mp), max waltman, fil. dr, 
Stockholms universitet, halla 
gunnarsdottir, f.d. rådgiva-
re Islands Inrikesdepartement.

Feministiskt mingel
Onsdag 6 juli kl. 17.00–18.30, 
Odd Fellow, Nunnegränd 4

Kom och diskutera de senaste 
jämställdhetshändelserna med 
andra feminister. Vi bjuder på 
dryck och tilltugg. Dessutom 
blir det standup med shanti 
rydwall-menon. Välkommen! 

Föranmälan krävs till minglet 
via: http://simplesignup.se/
event/78836
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