
FRI ENTRÉ  
till samtliga evenemang 

men föranmälan krävs.  

Läs mer på baksidan

Den 5–9 mars anordnar Södertälje kommun en  
jäm ställdhetsvecka i samband med internationella  
kvinno dagen. En temavecka som innehåller seminarier,  
panelsamtal, föreläsningar och workshops med fokus  
på jämställdhet. Den internationellt uppmärksammade  
kampanjen #metoo präglar veckan med bland annat en 
föreläsning av Elaine Eksvärd om härskartekniker och  

sexuella trakasserier och panelsamtal med Juventas  
ungdomsjour utifrån skolans hashtag #tystiklassen.  
Den 8 mars spelas Livet Bitch! uppmärksammade före-
ställning ”Dom där tjejerna” på Estrad, Tomas Gunnarsson 
(genusfotografen) håller workshop i stadshuset och  
jämställdhetspriset delas ut på Stadsbiblioteket. 
Se dessa och många fler program på baksidan

Jämställdhetsveckan 
5–9 mars i Södertälje

#jämställtsödertälje
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MÅNDAG 5 MARS
 ■ Seminarium med brottsoffer-, 

kvinno- och ungdomsjourerna  
i Södertälje 
Ett seminarium om vilka lokala stödfunk
tioner som finns i Södertälje. Brottsoffer
jouren erbjuder medmänsklig hjälp och stöd 
till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga. 
Jouren erbjuder samtalsstöd, praktisk hjälp 
i rättsprocessen och vittnesstöd i Södertälje 
tingsrätt. Kvinnojouren vänder sig till kvinnor 
och barn som blivit utsatta för våld genom 
råd, stödsamtal och krissamtal via telefon, 
mejl och personligt besök. 
Tid: Måndag 5 mars kl. 12.00–13.00
Plats: Stadshuset, lokal: Demokratin 

TISDAG 6 MARS
 ■ Frukostföreläsning med 

fackförbundet Kommunal
Ett av regeringens delmål för jämställdhet  
handlar om ekonomisk jämställdhet. Till
sammans med en frukostföreläsning med 
Kommunal kommer frågor om deltidsarbete, 
lika lön och föräldraledighet att behandlas i  
förhållande till total livsinkomst jämfört 
mellan män och kvinnor. 
Tid: Tisdag 6 mars. Lättare frukost från  
07.30, föreläsning 08.00–08.45.
Plats: Stadshuset, lokal: Dirigenten 

 ■ AntiVåldCenter och Mans - 
mottag ningen – Hur minskar vi  
våldet i nära relationer? 
Workshop med AntiVåldCenter och  
Mansmottagningen om våld i nära relationer 
och jämställdhet. Hur når vi både dem som 
utsätts för våld och de som utövar våld och 
vad krävs för förändring? 
Tid: Tisdag 6 mars kl. 17.30–18.30
Plats: Stadshuset, lokal: Demokratin 

ONSDAG 7 MARS
 ■ Elaine Eksvärd – föreläsning  

om härskartekniker
Som utsedd till årets kvinnliga talare 2016  
är Elaine Eksvärd en sann retorikexpert. Hon 
är även vd och grundare till Snacka Snyggt 

retorikbyrå. Hennes föreläsning under  
jämställdhetsveckan kommer att handla  
om härskartekniker och konsten att hantera 
besvärliga typer snyggt. 
Tid: Onsdag 7 mars kl. 12.00–13.00
Plats: Stadshuset, sal: Demokratin

 ■ IKFF – föreläsning om kvinnor i 
fredsprocessen 
Internationell kvinnoförbundet för fred  
och frihet, IKFF, är en feministisk fredsorga
nisation som arbetar för att öka kvinnors  
deltagande i fredsprocesser. Under föreläs
ningen kommer de lyfta vikten av att kvinnor 
ska får lika möjlighet att delta i demokrati 
och fredsprocesser utifrån regeringens jäm
ställdhetsmål om delaktighet och inflytande.
Tid: Onsdag 7 mars kl. 17.30–18.30
Plats: Stadshuset, sal: Demokratin

 ■ En kväll med Christina Sandberg 
Gunilla Wihlborgs skisser till skulpturen 
Christina Sandberg (1919–2009) kommer 
att visas vid Södertälje konsthalls glasdörrar 
under perioden 7 mars–16 mars 2018. 
Tid: Onsdag 7 mars kl. 17.30
Plats: Luna kulturhus, sal: Hörsalen 

TORSDAG 8 MARS
 ■ Seminarium ”Zenobia, än sen då?” 

Zenobiaprojektet var kommunens första  
satsning mot hedersrelaterat våld och för
tryck. Hur har processen sett ut sedan den 
startade för 12 år sedan? Seminariets talare är 
Broula Barnohro Oussi och Marlen Eskander. 
Tid: Torsdag 8 mars kl. 09.00–09.45
Plats: Stadshuset, sal: Demokratin

 ■ Föreställning Livet Bitch!  
”Dom där tjejerna”
Livet Bitch! hyllade förställning spelas två 
gånger under internationella kvinnodagen. 
”Det har varit val och ett helt nytt parti be
stående av unga tjejer och kvinnor har röstats 
in på demokratisk väg och fått egen majoritet 
i kommunfullmäktige. Genom en nagelsalong 
vid Maren har valkampanjen nått större delen 
av Södertäljes befolkning. Partiet väcker hopp 
om förändring hos många men hotar också 
den vanliga ordningen. Är Södertälje redo  
för ett gäng kvinnliga unga makthavare?”
Tid: Torsdag 8 mars kl. 14.00 och 16.00
Plats: Estrad
Biljetter: Ticketmaster.se eller på  
Stadsbibliotekets biljettcenter. Läs mer om 
föreställningen: livetbitch.se/domdartjejerna

 ■ Politikertorg – mingla med  
en politiker
Ta chansen och mingla med Södertäljes politi
ker innan och efter Livet Bitch! föreställningar. 
Ställ dina frågor och dela med dig av vad som 
är viktigt för just dig inför valåret 2018. 
Tid: Torsdag 8 mars kl. 13.00 
Plats: Estrads övre foajé

 ■ Expertlunch ”Lika medborgarskap” 
och utdelning av jämställdhetspriset
Hur har kvinnors villkor i arbetsliv demokra
tin och som professionella yrkesutövare sett 
ut historiskt. Christina Florin, Professor  
emeritus, forskar om rösträtt, medborgarskap 
och demokrati ur ett genushistoriskt perspek
tiv. Evenemanget arrangeras av Stadsbiblio
teket i samarbete med Folkuniversitetet.  
Fika/lunch finns för försäljning från 11.30. 
 Efter expertlunchen delar Södertälje  
kommun tillsammans med LT och Telge AB  
ut jämställdhetspriset till den person,  
förening eller företag som arbetar aktivt  
med jämställdhetsfrågor i Södertälje. 
Tid: Torsdag 8 mars kl. 12.00–13.00 
Plats: Stadsbiblioteket, sal: Hörsalen
Biljetter: Stadsbibliotekets biljettcenter.

 ■ Workshop med Tomas Gunnarsson 
(genusfotografen)
Tomas Gunnarsson, mer känd som Genus
fotografen, bloggar och föreläser om genu
stänk i bilder och normkritisk bildanalys. 
Utifrån exempel från media, reklam och 
marknadsföring av scenkonst berättar han 
om hur bilder kan cementera begränsande 
könsroller och exkluderande normer, eller 
hur bilder kan kittla vår fantasi om vilka vi 
kan vara och spegla alla samhällsgrupper. 
Tid: Torsdag 8 mars kl. 14.00–16.15
Plats: Stadshuset, sal: Demokratin

FREDAG 9 MARS
 ■ Panelsamtal om #metoo 

#tystiklassen
Hur arbetar vi vidare efter #metoo och  
#tystiklassen? Panelsamtalet utgår ifrån 
exempel från Soldalaskolans jämlikhetsarbete 
”Kärlek börjar aldrig med bråk”.

Paneldeltagare:
• Cecilia Von Strokirch, moderator.
• Sofie Markne, projektledare Juventas  

ungdomsjour
• Vivi Havia, utvecklare resurscentrum
• Kurator och/eller kamratstödjare från 

Soldalaskolan
• Två elever från Soldalaskolan (åk 9)

Tid: Fredag 9 mars kl. 12.00–13.00
Plats: Stadshuset, sal: Dirigenten

 ■ Peppfest
Kom och delta på troligen årets bästa  
fest för gäris och ickebinäris! Kvällen  
kommer vara fylld med peppiga aktiviteter 
som ett hejdundrande avslut på jämställd
hetsveckan. Festen arrangeras tillsammans 
med Juventas ungdomsjour och Quality  
Hotel Park. 
Tid: Fredag 9 mars kl. 18.00–21.00
Målgrupp: Tjejer och ickebinära i åldern 
13–21. 
Plats: Quality Hotel Park

PROGRAM  
5–9 MARS
Fri entré till samtliga  
program. Alla är välkomna  
men föranmälan krävs via:  
sodertalje.se/jamstalldhet
Biljetter till bibliotekets ex-
pertlunch och till Livet Bitch! 
hämtas ut vid Stadsbiblio- 
tekets biljettcenter.

Södertälje kommun, 151 89 Södertälje • 08-523 010 00 (vxl) • www.sodertalje.se

http://livetbitch.se/domdartjejerna

