Välkommen till Pennskaftets årsmöte • Utdelning av Pennskaftspriset • Gästföreläsare är ”Allt är möjligt”
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Är 30 procent kvinnor jämställdhet?
Det mediekritiska nätverket ”Allt är Möjligt” bildades 1992 av en grupp kvinnor, som en reaktion mot stereotypa skildringar av kvinnor och män i massmedierna. Den första kampanjen
riktade sig mot H&M:s jul- och baddräktsreklam. I dag kallar sig nätverket en ”media watchorganisation”, som granskar, informerar och debatterar människoskildringar i massmedierna.
Till Pennskaftets årsmöte kommer Allt är Möjligts ordförande Simone Lindsten för att berätta om nätverkets
historia och varför Allt är Möjligt fortfarande behövs – trots att det gått över 20 år sedan starten.
Hon kommer att visa bildexempel och diskutera kring stereotyper i reklam och i journalistiken:
• Varför har så lite hänt med kvinnobilden i massmedia?
• Varför fälls så få reklamkampanjer för att vara sexistiska och visa stereotyper?
• Vad gör egentligen Reklamombudsmannen?
• Och varför är det fortfarande så att mediahusen verkar anse att 30 procent kvinnor i nyheterna är det
samma som jämställdhet?
Simone Lindsten kommer också att berätta om Allt är Möjligts internationella arbete genom Global
Media Monitoring Project – en nyhetsstudie som genomförs vart femte år och där Allt är Möjligt är svensk
koordinator.
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Tid: Onsdag 22 maj 19:00 – ca 21:15. Vi startar med effektivt årsmöte, sedan har vi prisutdelning för årets Pennskaftspris. Därefter äter vi och lyssnar sedan till Simone Lindsten.
Plats: Caféva på Haga Nygata 5E.
Kostnad: 150 kronor där en festligare måltid med kaffe och tårta ingår, vin finns till självkostnadspris. Säg till vid anmälan, om vegetariskt alternativ önskas.
Gäster: Ta gärna med intresserade kvinnliga journalist- och fotografkollegor.
Anmälan: Välkommen med din anmälan genom ett mejl till: info@pennskaftet.nu. OSA
senast 20 maj.
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