PENNSKAFTETS

JUBILEUMSSEMINARIUM
– om jämställdheten i massmedia

PENNSKAFTET FIRAR 20-ÅRSJUBILEUM MED
ETT SEMINARIUM OM DEN SKEVA MEDIEBILDEN
Än idag är det ﬂer män än kvinnor som intervjuas i massmedia. Det
gäller inte minst bland experter. Studier visar nämligen att kvinnor
mer sällan ser sig som experter.
I jämställdhetsdebatten talas det om att det är
viktigt med kvinnliga förebilder, men idag är det
fortfarande svårt att ﬁnna dem. Välkommen till ett
halvdagsseminarium om hur mediebilden kan
förändras.
SARAH HOGATE BACON, mediestrateg för amerikanska namnbanken för kvinnliga experter Shesource.
org, berättar om hur Shesource arbetar och vilka
förändringar man vill åstadkomma.
Medverkar gör även LINE HOLST JØRGENSEN, redaktör för danska
Kvinfos Ekspertdatabase, som presenterar 1 122 kvinnliga proﬁler
i forskning, arbetsliv, förvaltning, kultur och politik på portalen
kvinfo.dk.
Därefter följer en paneldebatt om hur situationen ser ut i Sverige
och vad man kan göra åt den sneda fördelningen. Skulle en expertbank vara en lösning?

I

PANELEN:

LENA LAURÉN, projektledare vid SVT Västs samhällsredaktion. Journalist sedan 80-talet bland annat på Ekot och Studio Ett på Sveriges
Radio samt SVT:s Mediemagasinet, Uppdrag granskning, Josefsson
och just nu Debatt. Medverkat till att undersöka hur många män,
kvinnor och invandrare som medverkar i Uppdrag gransknings program.
MARIA EDSTRÖM, lärare på journalistutbildningen i Göteborg och
ledamot i Granskningsnämnden, som doktorerat med en avhandling
om hur kvinnor och män skildras i media.
CHRISTINA NILROTH har tjugo års erfarenhet från olika ledande
befattningar inom näringslivet. Hon är en av grundarna till Styrelsekvinnor.com som har som målsättning att öka andelen kvinnor
i bolagsstyrelser, men även i andra ledande befattningar.
EVA LUNDGREN är redaktör för GU Journalen och är representant
för Expertsvar vid Göteborgs Universitet, med mångårig erfarenhet
att bevaka universitetsvärlden.

MODERATOR:

LINN OHLSSON, reporter på SVT och frilans
för Göteborgs-Posten med jämställdheten
på sportsidorna som hjärtefråga.

Välkommen

till Pennskaftets jubileumsseminarium
om jämställdheten i massmedia
PLATS: Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg.
TID: 3 april kl 9.00-12.00.
KOSTNAD: Seminariet är gratis!

Om du får förhinder: glöm ej att avboka dig,
annars debiteras 200 kronor.

SISTA

ANMÄLNINGDATUM: 31 mars.

ANMÄLAN: foreningen_pennskaftet@yahoo.se
Meddela dina kontaktuppgifter.

LUNCH: serveras från klockan 12 på restaurang Tabla i anslutning
till konferenslokalen och kostar 75 kronor inklusive kaffe.
Meddela i din anmälan om du vill du stanna och äta lunch.

FÖR

MER INFO: Ring Viveca Bladh mobil: 0709-960337.

PENNSKAFTET

är en förening i Västsverige för kvinnliga
journalister och fotografer som startades 1988. Föreningen ordnar
föredrag och debatter och delar årligen ut Pennskaftspriset till en eller
ﬂera kvinnliga journalister i Västsverige som gjort ett föredömligt
journalistiskt arbete.

