DECIDES Europe
Konference om kønsbaseret vold
Den 10. og 11. november 2020
Deltag i en konference om kønsbaseret vold (GBV), som udspiller sig over to dage og fire sessioner med hver
sit tema.
Konferencen er planlagt af Interarts og Trabe (Spanien), Transcena (Rumænien) og Kvindemuseet i Danmark
(Danmark) som et led i projektet Preventing Gender-Based Violence – the Youth’s Outlook, der er
medfinansieret af den Europæiske Unions Rights, Equality and Citizenship Programme (REC 2014-2020).
Formålet med projektet er at bidrage til at forebygge kønsbaseret vold (GBV) ved at oplyse unge
mennesker om alle typer GBV samt dets årsager og konsekvenser, og ved at give redskaber til at forebygge,
opdage og modvirke volden i Danmark, Rumænien og Spanien. Målgruppen for projektet har især været
elever i alderen 15-18, samt skolepersonale som lærere, vejledere, rektorer og forældre.
Den afsluttende konference sætter fokus på de emner, som er blevet udfoldet i projektets forløb, og
præsenterer de opnåede resultater og output, så andre organisationer kan implementere projektets
indsigter i udviklingen af deres egne tilgange og metoder. Hver af de fire sessioner byder på spændende
præsentationer fra fageksperter. Deltagere kan vælge hvilke sessioner, de ønsker at tilmelde sig, og kan
bidrage til samtalen ved at stille spørgsmål i efterfølgende Q&A-sessioner med oplægsholderen.
Alle er velkomne!
NB. Det er nødvendigt at tilmelde/registrere sig på forhånd, for at få adgang til den ønskede session.
Tilmelding til session 1: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rfW1Gac-TwacqFm_eJ77pg
Tilmelding til session 2: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-MjGSQ0iTn2a0S2MJDS5PA
Tilmelding til session 3: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gp8TMhWoQSi_Hwg1fOl5Gw
Tilmelding til session 4: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UHo_QdebT5OLbfoF7fhQBg

PROGRAM
DAG ET, 10. november
Session 1: At forstå kønsbaseret vold
Tilmeld dig for at få adgang: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rfW1Gac-TwacqFm_eJ77pg

10.00-10.15 CET: Velkomsttale af Julie Rokkjær Birch, direktør for Kvindemuseet, og Louise Godt, EUkulturrådgiver ved CDEU
10.15-11.00 CET: Hvad er kønsbaseret vold? Keynote af Anja Radeka fra Dansk Kvindesamfund
11.00-11.30 CET: Betydningen af seksualundervisning i kampen mod kønsbaseret vold blandt unge –
keynote med sociolog, sexolog og ligestillingskonsulent Norma Ageitos Urain
Session 2: Indsigter fra EU-projektet
Tilmeld dig for at få adgang: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-MjGSQ0iTn2a0S2MJDS5PA

15.00-16.30 CET: Præsentation af metoder og hvordan de kan bruges
•
•
•
•

Interarts Fundation – oplæg ved Cristina Bosch
Women’s Museum – oplæg ved Anna Kathrine Svenning
Trabe Association – oplæg ved Sara Saavedra
Transcena Association – oplæg ved Mihaela Sasarman

DAG TO, 11. november
Session 3: Inklusion af unge stemmer i samtalen om kønsbaseret vold
Tilmeld dig for at få adgang: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gp8TMhWoQSi_Hwg1fOl5Gw

10.00-10.20 CET: Velkomsttale og oplæg om inklusion af elever i aktiviteter. Kvindemuseet
10.20-10.30 CET: Talk af Guillem Marcel Romeu Fortuny, leder af skolen INS Bernat Metge i Barcelona,
Spanien, og deltager i projektet
10.30-11.00 CET: Elevoplæg
11.00-11.30 CET: Læring om kønsligestilling: en vej til at få sunde forhold og et velbalanceret arbejdsliv.
Budskaber fra elever og lærere – keynote af Camelia Proca, præsident af organisationen ALEG i Sibiu
Session 4: Perspectives on Gender-Based Violence
Tilmeld dig for at få adgang: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UHo_QdebT5OLbfoF7fhQBg

15.00-15.45 CET: Med fokus på den psykologiske vold i Danmark – keynote med Helene Oldrup fra den
nationale enhed Lev Uden Vold
15.45-16.00 CET: Afsluttende kommentarer fra partnerne og afrunding ved Mercedes Giovinazzo, direktør
for Interarts

