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MÄN på Almedalsveckan 2018
MÅNDAG 2 JULI
Rundabordssamtal om Makten i framtidens arbetsliv
Tid
Beskrivning

Vår medverkan
Arrangör
Plats

09:00 – 10:30
Vem får makt i framtidens organisationer och arbetsliv? Vad får vi inte kräva eller mäta?
Hur kan vi uppnå en ren meritokrati i arbetslivet? Är identitetspolitiken ett hinder eller ett
hjälpmedel? Om vi ska bemöta alla jämlikt måste vi behandla alla olika. Hur ska vi göra för
att det ska bli rättvist?
Alán Ali, ordförande, deltar i samtalet
Kairos Future
Slottsgränd 11

TISDAG 3 JULI
Metoo sa nej till sexuella övergrepp – hur tar vi metoo vidare?
Tid
Beskrivning
Vår medverkan
Arrangör
Plats

14:30 – 15:30
Sexuella övergrepp och kränkningar ska inte förekomma, hur får vi fler män med i arbetet?
Vad gör politiken? Vad behöver ändras i samhället? Hur vänder vi skutan?
Alán Ali, ordförande, sitter i panelen
Brottsofferjouren Sverige
F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24 – F20

Är skolan vassare vapen mot kriminalitet än hårdare straff?
Tid
Beskrivning

Vår medverkan
Arrangör
Plats

16:30 – 17:15
Det finns tecken på att allt yngre hamnar i kriminalitet. Många är unga män och killar. Allt
fler förespråkar hårdare straff och fler poliser i Sverige, och några föreslår till och med militära
insatser som lösning på eskalerande våld och kriminalitet. Är detta rätt väg att gå?
Shahab Ahmadian, projektledare MÄN, sitter i panelen
Malmö universitet – en del av Öresundshuset
Hästgatan 1 – Öresundshuset
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MÄN på Almedalsveckan 2018
ONSDAG 4 JULI
Efter metoo – unga tjejers perspektiv på våld och sexuella trakasserier och
vad vi kan göra åt det
Tid
Beskrivning

Arrangör
Vår medverkan
Plats

12:30 – 13:15
I spåren av metoo har sexuella trakasserier och sexualiserat våld mot flickor och kvinnor
uppmärksammats på ett sätt som aldrig tidigare skett. Hur utsatta är egentligen unga kvinnor
för våld och sexuella trakasserier? Vad upplever de själva att de utsätts för? Vad vill samhället
göra åt problemen?
Mittuniversitetet
Alán Ali, ordförande, sitter i panelen
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 – B51

Walk ‘n Talk – makthavare promenerar med unga
Tid
Beskrivning
Vår medverkan
Arrangör
Plats

12:00 – 15:00
Vilka politiska åtgärder behövs för att vi inte ska behöva säga #metoo igen?
Alán Ali, ordförande, är en av de inbjudna makthavarna
Fler Unga och Raoul Wallenberg Differencemakers
Glassmagasinet, Skeppsbron 12

TORSDAG 5 JULI
Kränkningar på arbetsplatsen – vad händer efter #metoo?
Tid
Beskrivning

Vår medverkan
Arrangör
Plats

10:00 – 11:00
Hur blev det egentligen efter uppropen hösten/vintern 2017 kring #metoo? Händer det något
alls? Hur beredd och modig är man på riktigt i organisationer för att agera på signaler om
kränkningar på arbetsplatsen?
Alán Ali, ordförande, sitter i panelen
Brilliant
Kitchen & Table, Clarion Hotell Visby, Strandgatan 6

Vilsen, våldsam och utanför? Att växa upp som ung man i Sverige och världen
Tid
Beskrivning

Arrangör
Vår medverkan
Plats

17:00 – 17:45
Sverige anses vara världens mest jämställda land och jämställdhet är en av våra viktigaste
exportvaror inom internationellt bistånd. Samtidigt blir det allt tydligare att vi kan lära av
hur man jobbar med frågan i andra länder, till exempel gällande kopplingen mellan manlighetsnormer och våld.
Plan International Sverige, MÄN
Alán Ali, ordförande, sitter i panelen
Donnersgatan 6 – Sverige i Världen
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