PROGRAM:
HVORDAN HÅNDTERER VI SEKSUELLE KRÆNKELSER?
09.15-09.30

Ankomst

(der vil være let morgenmad fra 8.30)
09.30-09.45

Velkomst og dagens program

09.45-10.45
Højskoler – fællesskab, åndelig dannelse og seksuelle krænkelser
v/Alberte Skriver og Rasmus Bo Sørensen
Som tidligere højskoleelever ønsker vi at bidrage med konkret erfaring
i debatten om højskolernes håndtering af seksuelle krænkelser. Vi tror,
højskolerne har de bedste intentioner, men ofte mangler forståelse for,
hvordan unge håndterer det både eksperimenterende og rammesatte højskoleophold, midt i tidens opgør med strukturel sexisme. Ved at dele vores
erfaringer vil vi nuancere forståelsen for, hvad seksuelle krænkelser er, og
hvorfor højskolerummets rammer i denne sammenhæng er særlige.
10.45-11.00

Pause

11.00-12.15
Hvad er der på spil i #MeToo?
v/Emma Holten
I Danmark er der en bred enighed om, at arbejderrettigheder er vigtige.
At man har ret til at blive behandlet ordentligt på sin arbejdsplads. Ja,
mange i den ældre generation begræder endda unge menneskers manglende engagement i fagbevægelsen. Derfor kan det ikke andet end undre,
at #MeToo-bevægelsen vækker den vrede, den gør. Hvad er der på spil, og
hvilke knapper trykker det på i den offentlige debat og på arbejdspladsen?
Svaret finder vi både i den historiske kamp for kvinders ret til egen krop,
og i de kønsroller, der stadig præger vores alles liv.

PROGRAM FORTSAT
12.15-13.00

Frokost

13.00-15.45

(pause undervejs)

Seksuel chikane og krænkende adfærd – viden og værktøjer
v/Ditte Darko
Håndtering og forebyggelse af seksuel chikane og krænkelser kræver, at
du som leder og underviser forstår de psykologiske kræfter bag krænkende adfærd, og tør tage dialogen og gribe ind, hvis nødvendigt.
I oplægget vil der være fokus på de væsentlige psykologiske problemstillinger, som ligger til grund for, at krænkelser kan opstå i grupper. Endvidere vil Ditte give gode råd og indblik i, hvordan ledere og undervisere i
fællesskab kan forebygge krænkende handlinger fremadrettet og komme
med konkrete bud på, hvordan en krænkelsespolitik kan se ud.
Ditte vil bl.a. komme ind på:
•

Hvad er krænkende adfærd? (definition og lovgivning)

•

Seksuelle krænkelser som en kulturel problematik

•

Forebyggelse og psykologisk tryghed – 7 gode råd

•

Case-eksempler

•

Konkret vejledning til udarbejdelse af krænkelsespolitik og procedure.

15.45

Tak for i dag.

