# Metoo – ett långsiktigt

förändringsarbete

En konferens om arbetsplatser fria från trakasserier

Västra Götalandsregionens kulturnämnd
bjuder i samarbete med Nätverkstan in alla
kulturorganisationer med långsiktigt stöd
från regionen till en konferens om sexuella
trakasserier och förändringsarbete.
NÄR: Fredag 13 maj, klockan 9.30–15.30
VAR: Världskulturmuseet, Göteborg

Om konferensen

Anmälan

#Metoo-rörelsen skakade hösten 2017
om oss i grunden. Vittnesmål och gemensamma upprop synliggjorde kvinnors utsatthet i samhället och arbetslivet. Rörelsen skapade mod, engagemang, kunskap
och förändring. Vi pratade om det som
vi tidigare varit tysta om, tog intiativ och
startade samarbeten.

Då det är viktigt att alla verksamheter
finns representerade kommer antalet
deltagare till att börja med vara begränsat
till max två personer per verksamhet. Vi
ser gärna att den ena deltagaren har en
ledande roll och att den andra inte har det.
Varje deltagare fyller i en egen anmälan.

Men var står vi idag?
Vad har gjorts och vad har vi lärt oss?
Vad finns kvar att göra och hur kan vi
samarbeta?
#Metoo – ett långsiktigt förändringsarbete är en konferens där vi tillsammans
utforskar hur vi kan skapa inkluderande
kulturverksamheter fria från sexuella
trakasserier. Med nyfikenhet och dialog
skapar vi ett tillfälle att ta del av erfarenheter och kunskap, lära av varandra och
tillsammans hitta vägar framåt.
Dagen kommer att innehålla
– aktuell forskning
– exempel på utvecklingsarbete från olika
kulturverksamheter
– utforskande diskussioner där olika
perspektiv möts
– strukturerade samtal och dialog mellan
deltagarna
– pauser och mingel för att lära känna
varandra och bygga nätverk.

Inbjudan riktar sig i första hand till
kulturorganisationer med långsiktigt
stöd från Västra Götalandsregionen.
Andra intresserade kulturverksamheter
i regionen är välkomna att höra av sig
med frågor eller intresseanmälan.
Konferensen är avgiftsfri. Avanmälan
senare än 20 april debiteras dock med
600 kronor. Vid förhinder kan platsen
överlämnas till en kollega från samma
verksamhet. Kaffe, te och enklare förtäring
ingår i konferensen. Lunch organiseras
och bekostas av deltagaren.
Hjärtligt välkomna!
länk till anmälan
forms.gle/JFLXrKKa9ZFnDHtP7

Kontakt
anmalan@natverkstan.net
Tveka inte att höra av er om ni har
frågor eller funderingar.

