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Är Norrbotten ett macholän? Är jämställdhet lönsamt i Malmfälten? Hur ser en jämställd
samhällsomvandling ut? Länsstyrelsen och MER-projektet bjuder in till konferens om
jämställdhet/maskulinitet, gruvexpansion och framtid i Norrbotten.

Vi välkomnar till konferens:

Maskulinitet
i
Norr

Jämställdhet, maskulinitet och
framtid i Norrbotten
Luleå 26 oktober
2012 kl. 09.00-15.30
Elite, Stadshotellet

Foto: Kiruna Lappland

Program
09.00

Samling och fika

Deltagarna registrerar sig i foajén.

09.30

Öppnande

Länsråd Johan Antti och moderator Tomas
Wetterberg öppnar och inleder dagen.

09.50

MER-projektet

Projektledare Peter Grusmark berättar om
projektet.

10.00

Föreläsning

Jari Kuosmanen, Göteborgs universitet,
Manlighetens många ansikten i en föränderlig
värld

11.00

Dialog

Tomas Wetterberg för dialog med kommun och
näringsliv i Kiruna om att arbeta med jämställdhet
mitt i en stadsomvandling.

11.30

Lunch

12.30

Workshops

Parallella föreläsningar/seminarier med olika
teman. Val av föreläsning/seminarium görs vid
anmälan.

13.45

Återsamling

Sammanfattning och reflektion kring de olika
föreläsningarna/seminarierna.

14.00

Fika

14.30

Kulturaktivitet

Zinat Pirzadeh, standup. Kvinnan i världen –
en humoristisk föreläsning om jämställdhetens
alla sidor.

15.30

Avslutning

Tomas Wetterberg knyter ihop säcken.
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Valbara seminarier/föreläsningar den 26 oktober:
Alternativ 1: Att jämställdhetsomvandla en gruva och en kommun tillsammans
Grete Solvang Stoltz, LKAB och Anders Lundgren, Kiruna kommun

Alternativ 2: Från macho till modern – yrkesomställningens inverkan på maskuliniteten i
Malmfälten Eira Andersson och Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet

Alternativ 3: Social hållbarhet nu och sedan. Hur kan man tänka, vad bör man göra?
Eddy Nehls, Högskolan Väst

Moderator under dagen:
Tomas Wetterberg, ordf. för Män för jämställdhet
Våra föreläsare:

Anders Lundgren, kommunstrateg Kiruna kommun

Eddy Nehls, docent i etnologi och universitetslektor i
kulturvetenskap vid Högskolan Väst

Eira Andersson, biträdande universitetslektor vid Avd.
för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Grete Solvang Stoltz, personalchef LKAB

Jari Kuosmanen, universitetslektor och docent
Göteborgs universitet

Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid
Avd. för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Zinat Pirzadeh, komiker, skådespelare och författare

Anmälan

Anmälan görs senast den 15 oktober 2012 på
Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/norrbotten
på startsidan under aktuellt och konferensen
”Maskulinitet i Norr”
Konferensen är avgiftsfri, men uteblir du från konferensen
utan att meddela oss, debiterar vi en kostnad på 300 kronor
exkl. moms
Glöm inte att fylla i om du har matallergier eller har
särskilda behov utifrån tillgänglighet.
Välkommen med din anmälan!

