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Invitation til konference
om #metoo i kulturlivet

KAREN
KLINT

ALEXANDRA
PASCALIDOU

DORTE
RØMER

Skuespillere, journalister, politikere og fagfolk samles for
at tage pulsen på #metoo i kulturlivet i Danmark og i
Norden. Kom og deltag og få:
#
#
#

Indblik i personlige oplevelser fra Danmark og
Sverige
Dugfrisk viden om den danske #metoo-mediedækning på de sociale medier
Viden om firstmover-lovgivning fra Island.

MØD

CAMILLA MØHRING
REESTORFF

MILLA
MØLGAARD

Dorte Rømer, skuespiller
I forbindelse med #metoo var Dorte Rømer sammen
med Lærke Reddersen i front for 1.600 kvinder fra dansk
film, tv og teater, der indsamlede anonyme #metoohistorier til #StopStilheden.
Camilla Møhring Reestorff, lektor ved Aarhus Universitet
Camilla Møhring Reestorff vil præsentere sin undersøgelse af danske mediers dækning af #metoo på de sociale
medier og viser, hvordan 7 ud af 9 medier har mere end
dobbelt så mange negativt vinklede artikler om #metoo.

Karen Klint, Nordisk Råd
Karen Klint er medlem af Nordisk Råds velfærdsudvalg,
som bl.a. arbejder for at udbrede den islandske lovgivning om ligelønscertificering til resten af Norden. Et
værktøj, der kan være en del af løsningen.

Milla Mølgaard, journalist på Politiken
Journalist på Politiken leder slagets gang.

Alexandra Pascalidou, svensk journalist
Den svenske journalist og tv profil Alexandra Pascalidou
deltager på alle otte nordiske #metoo-arrangementer og
er med sit oplæg et centralt udgangspunkt for debatten.

				
				
				
				

Tilmeld dig her
#metookultur
#nrpol
#nordicequality
#norden2019

Arrangement afholdes af Nordisk Ministerråd – Norden i Fokus på initiativ fra de nordiske kulturministre.
Arrangement er et ud af otte nordiske #metoo-arrangementer i kultursektoren, der løber af stablen i Finland, Åland,
Sverige, Norge, Danmark, Færøerne Island og Grønland. Konklusionerne fra hvert land vil blive samlet sammen og
inddraget i en tredages #metoo-konference på Island afholdt af det islandske formandskab for Nordisk Ministerråd i
oktober 2019.
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