Dags för årets
Pennskaftskonferens!
Världskulturmuseet den 5 mars 2008

Anmäl dig till årets
Pennskaftskonferens!
ANMÄLAN OCH PRIS
Pennskaftets medlemmar: 395 kronor.
Icke medlemmar: 675 kronor.
Om du blir medlem i samband med anmälan: 500 kronor,
varav 150 kronor är medlemsavgift.

Sista anmälningsdag: 22 februari.
Betala till Pennskaftets plusgirokonto 48 46 62-2.
Anmäl dig via e-post med namn, adress, e-post, telefonnr
och arbetsplats till: foreningen_pennskaftet@yahoo.se.
OBS! Uppge om du är vegetarian/allergiker och vilken
workshop du vill delta i.
PENNSKAFTET
Föreningen Pennskaftet grundades 1988 och är ett
västsvenskt nätverk som arbetar för att stärka kvinnliga
journalister och fotografer, och för att fler kvinnor ska
synas och höras i media. Läs mer på www.pennskaftet.nu.

Bli medlem i Pennskaftet 2008!

En heldag med inspiration, debatt och
workshops. Massor med mingeltillfällen!
Moderator: Jenny Östergren,
journalist och programledare på TV4.

Leva

– för karriären och livet!
Catharina Hansson (bilden),
chefredaktör för Leva,
inspirerar!

Sexualupplysare

– är det vårt jobb?

Paneldebatt med forskare,
sexrådgivare och journalister

Workshops

– välj mellan tre:

Bland klichéernas blindskär
Manlighet till vardags
Svåra samtal

Välkommen!

Program
Pennskaftskonferensen hålls den 5 mars 2008
på Världskulturmuseet i Göteborg.
Moderator för dagen är Jenny Östergren,
journalist och programledare på TV4.
08.30 Registrering.
09.00 – 10.00 Inspiration!
10.00 – 10.15 Kaffe.
10.15 – 12.00 Paneldebatt
12.00 – 13.00 Lunch på Tabla.
13.00 – 15.30 Workshops, inklusive paus med fika.
15.30 – 17.30 Småplock och mingel med underhållning.

Jenny Östergren har ihop
med Kristina Thulin skrivit
böckerna X-märkt: flickornas guide
till verkligheten och Bimbobakslaget.
Hon har även medverkat i
Hora, Svenne, Homo, Blatte
och Uppdrag: Mamma.

Inspiration!

Workshops!

Catharina Hansson inspirerar

Bland klichéernas blindskär

Catharina Hansson är
chefredaktören som startade
tidningen Leva och köpte loss
den från Bonniers. Här berättar
hon om resan med det egna
förlaget Idéimperiet där navet
är Leva, som handlar om att leva
ett mer medvetet liv – med allt
från personlig utveckling och
relationsintelligens till jämställdhet
och en hållbar livsstil.
Catharina Hansson började på Min
Häst som 17-åring och har under
hela sitt yrkesliv utvecklat nya
mediekoncept för främst Bonniers.

Paneldebatt!
Medias roll som sexualupplysare
Paneldebatt med Hannah Arnhög, skribent och sex- och
relationsrådgivare på VeckoRevyn,
Madelaine Levy, chefredaktör
på Bon och krönikör i Fokus,
Katarina Wennstam, journalist och
författare till Flickan och skulden
och En riktig våldtäktsman, Anja
Hirdman, medieforskare med
fokus på medial intimitet,
sexualitet, bilder och kön,
och Eila Onsjö, kurator och
sexologisk rådgivare på
en ungdomsmottagning i
Göteborg.
Hannah Arnhög,VeckoRevyn:
– Det är naturligt för mig att vilja
stärka läsarnas sexuella självförtroende,
ge dem styrka att alltid våga uttrycka
sin sexualitet och lika mycket styrka att avstå
från sex om det är vad de vill.

Det är lätt att gå i fällan för klichéer och
stereotyper, inte minst när man skriver om
kön och sexualitet. Som journalist är det
viktigt att vara observant på sitt språk och
förhållningssätt - men hur kan man se på
sin text med nya ögon? Malin Backström
är författare och lärare i kreativt skrivande,
bland annat på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Hon
bjuder på en workshop med omstart för trötta pennor
och hjärnor och väcker lusten till språket på nytt.

Manlighet till vardags
Cirka 90 procent av allt våld i vårt samhälle
begås av pojkar och män. Ändå fokuserar vi
i media oftast på våldsoffren. Hur kommer
det sig och hur kan du som fotograf
eller journalist förändra detta? Emma
Lundqvist är genusvetare och arbetar som
utbildningsledare på Amphi Produktion i
Göteborg, ett utbildningsföretag med fokus
på feministiska frågor, genus och jämställdhet.
På den här workshopen berättar hon hur vi påverkar
mansrollen i media. Och du får reda på hur du kan
förändra normer och föreställningar om manlighet i det
dagliga arbetet.

Svåra samtal
När barn utsatts för sexuella övergrepp
ställs särskilda krav på intervjuaren. Som
journalister kan vi lära oss av poliser och
psykologers metoder. Anneli Larsson,
filosofie doktor i psykologi, har utvecklat
förhörs- och samtalstekniker för barn och
föreläser på Polishögskolan i Stockholm.
Hon tar upp villkoren som gäller vid svåra samtal med
främst utsatta unga. Hon ger också praktiska tips och
berättar om hur du som intervjuare hittar balansen mellan
ett medkännande förhållningssätt och den distans som
krävs för att inte påverka de svar som ges.

