Konferens 25 november - Kopplingen
mellan porr och våld i ungas
partnerrelationer
Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
uppmärksammar tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län 25 november
- FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Temat för 2019 års
konferens är våld i ungas partnerrelationer och kopplingen mellan porr och våld. I
samband med konferensen visas utställningen Reality Check - Porrens sanna ansikte.

Program
9:00 Registrering och fika

12:30 Lunch på egen hand

9:30 Välkomna. Info om dagen

13:45 ADAS musikaliska teater presenterar
scener ur Camilla försvann - en föreställning
om prostitution

9:40 Måste jag ställa upp på strypsex? - om
våld i ungas relationer och porrens påverkan.
Zandra Kanakaris, 1000 Möjligheter
10:45 Paus med kaffe
11:15
Myter om porr - kunskap om porrens
omfattning, innehåll och konsekvenser.
Daniel Israeli, Reality Check
Syns man inte finns man inte - inblick i den
svenska porrindustrin, Meghan Donevan, Talita
Reality Checks undervisningsmaterial och
verktyg, Marcus Svensson och Natalia
Batenkova, Reality Check

14:15 Ung utsatt - behandling för unga utsatta
för sexuella övergrepp, Jennie Isakzon,
Ungdomsmottagningen i Göteborg
14:45 Paus
15:15 Svartsjuka är inte romantisktFältgruppen Mölndal presenterar sitt arbete
på sociala medier med kampanjen Svartsjuka
är inte romantiskt
15.55 Summering och avslut 		

Tid: Måndag 25 november kl 9.00-16.00
Plats: Folkets hus, Kongressalen,
Olof Palmes Plats 3 Göteborg

valdinararelationer.se/dialoga

Anmäl dig här>>>
senast 15 november

lansstyrelsen.se/vastergotland

Medverkande
Zandra Kanakaris, 1000 Möjligheter

ADAS musikaliska teater

Zandra Kanakaris är generalsekreterare vid
stiftelsen 1000 Möjligheter, som bland annat driver
den nationella stöd- och kunskapsplattformen
ungarelationer.se. Zandras föreläsning har ett brett
fokus på våld i ungas relationer och porrens
påverkan, samt porrens koppling till mäns våld mot
kvinnor.

ADAS musikaliska teater gör föreställningar som
lyfter tystade historier och perspektiv. På
konferensen spelas scener ur ”Camilla försvann”, en
föreställning om prostitution baserad på intervjuer,
forskning och biografiska berättelser. Medverkar
gör skådespelarna Fia Adler Sandblad och Karin
Lycke.

Daniel Israeli, Reality Check

Jennie Isakszon, Ungdomsmottagningen Göteborg

Daniel Israeli är ambassadör för Reality Check, ett
projekt framtaget av den ideella organisationen
Talita. Syftet med Reality Check är att öka barn
och ungas kunskaper om porrens negativa
konsekvenser. Daniels föreläsning ger kunskaper
om porrens omfattning, innehåll och dess
konsekvenser.

Jennie Isakzon är kurator vid
Ungdomsmottagningen Göteborg och arbetar med
Ung utsatt, samtalsgrupper för unga utsatta för
sexuella övergrepp. Under föreläsningen berättar
Jennie om hur behandlingsupplägget ser ut, vilka
behov som finns samt vad studier och utvärderingar
visar.

Meghan Donevan, Talita

Fältgruppen Mölndal

Meghan Donevan är ledare för forskning och
förebyggande arbete hos Talita, samt initiativtagare
till och projektledare för Reality Check. Talita är en
ideell organisation som hjälper kvinnor ut ur
prostitution, pornografi och människohandel för
sexuella ändamål. Under föreläsningen presenterar
Meghan forskningsrapporten Syns man inte finns
man inte - en inblick i den svenska porrindustrin.

Följ med fältarna Elenore, Elsa och Anna i deras
uppsökande och förebyggande arbete med
ungdomar i Mölndals stad och hör hur de tog
arbetet snäppet längre. Föreläsarna berättar om hur
Fältgruppens spridning av den nationella
kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt inspirerade
till att starta egna kampanjer som berör pornografi
samt hedersrelaterat våld och förtryck på Instagram.

Marcus Svensson och Natalia Batenkova,
Reality Check

Reality Check - Porrens sanna ansikte

Marcus Svensson, content specialist och
Natalia Batenkova, projektledare för Reality Check
ger en interaktiv presentation av projektets
undervisningsmaterial och verktyg. Hur kan vuxna
förmedla kunskap om porr och motverka
pornografins skadeverkningar?
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En utställning av projekt Reality Check, som drivs
av organisationen Talita. Sverige är ett av världens
mest porrsurfande länder. Okunskapen kring
porrens skadeverkningar är dock stor. Hur ser
porrens verklighet ut? Hur påverkas de som tittar
samt de som dras in i porrindustrin? Utställningen
ställer inte bara dessa frågor utan ger också viktiga
svar.
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