Medverkande i 2018 års höstseminarium
Årets Väckarklocka tilldelas organisationen GAPF,
”Glöm aldrig Pela och Fadime”. En representant från GAPF
föreläser.
Simon Ekström, etnolog och docent vid Institutionen för etnologi,
religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.
Peter Forsgren, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för
film och litteratur vid Linnéuniversitetet i Växjö. Har bl.a. skrivit om
genus, genre och modernitet i Elin Wägners smålandsromaner.
Styrelseledamot i Elin Wägner-sällskapet.
Börje Svensson, pensionerad lärare vid S:t Sigfrids folkhögskola i
naturkunskap med flera ämnen.
Länsstyrelsen i Östergötland, Christina Malmqvist/Juno Blom
från Nationella kompetensteamet föreläser.
Organisationen Somaya Kvinno- och tjejjour
Eman Hussein är samhällsvetare och arbetar som
verksamhetsutvecklare på jouren. Hon har också arbetat med direkt
stöd och hjälp till utsatta kvinnor och barn.
Ann-Margreth Willebrand Historisk tillbakablick.
ordf Elin Wägner-sällskapet
Jonas Svensson, professor i religionsvetenskap med islamologisk
inriktning vid Linnéuniversitetet. Programansvarig för integrationsoch mångfaldsstudier vid institutionen för kulturvetenskaper.
S:t Sigfrids folkhögskola ställer som alltid upp med trevlig miljö,
bra service och ett ekologiskt kök. Lördagskvällen inleds som
vanligt med en elevkonsert, ansvarig musiklärare Sara Wåhlin.
Alla är välkomna till en givande hösthelg!

PROGRAM
Lördagen den 15 september
09.00 Kaffe och inkvartering
09.30 Välkommen Elin Wägner-sällskapets ordförande Ann-Margreth
Willebrand hälsar välkommen tillsammans med folkhögskolans
rektor Jonas Fager
09.40 Fadimes tal i riksdagen
10.00 Den svenska hedersvåldsdebatten- en kommenterande
återblick.
Simon Ekström
Paus för bensträckare
11.30 ”Patriarkalism i Elin Wägners roman Åsa-Hanna”
Peter Forsgren
12.30 Lunch och promenad, trädvandring med Börje Svensson
14.00 ”Arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld ur ett
jämställdhetsperspektiv” Christina Malmqvist
15.30 Kaffe
16.00 Bemöta och stötta hjälpsökande, utsatta för hedersvåld och
förtryck-erfarenheter från Somaya kvinno-och tjejjour
Eman Hussein
18.00 Konsert med musiklinjen på folkhögskolan, Sara Wåhlin
19.00 Supé och information om Lilla Björka
Söndagen den 16 september
09.00 Några exempel på hederskultur ur
nordiska kvinnors historia. Ann-Margreth Willebrand
10.00 Kaffe
10.30 Religion och hedersförtryck Jonas Svensson
12.00 Årets Väckarklocka delas ut till GAPF (Glöm aldrig Pela och
Fadime).Föreläsning under rubriken ”Ett jämställt samhälle,
fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.”
13.30 Lunch och avslutning

