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Om Rättviseveckan
Rättviseveckan är ett värdegrundsprojekt inom ramen för Gymnasium Skövdes
internationaliseringsarbete. Vi som jobbar med Rättviseveckan har för avsikt att skapa ett
årligen återkommande smörgåsbord av inspiration de första föreläsningsdagarna. Vi vill på så
sätt skapa förutsättningar för ämnesövergripande arbete med rättvisefrågor under resten av
veckan eller kommande veckor. Vår förhoppning är att lärare enskilt eller tillsammans på
programmen i anslutning till Rättviseveckan kan skapa projekt eller lektionsupplägg för att ge
elever nya perspektiv. Vi hoppas kunna bidra med spännande underlag för diskussioner som
kan rymmas inom såväl enskilda kurser som ämnesövergripande temaarbeten. Om inte annat
så hoppas vi på att elever och mentorer får dela nya upplevelser som kan bidra till att uppfylla
syftet med internationaliseringsarbetet:
• Att stärka elevers medvetenhet om skilda förutsättningar i
samhället, såväl i Sverige som utomlands
• Att skolan ökar fokus på frågor som rör mänskliga rättigheter
och genom detta stärker den internationella profilen
• Att stimulera ämnesövergripande tematiska arbeten på skolan
Av programmet märker ni att det är färre inspirationsföreläsningsdagar i år. Föreläsningarna
under onsdagen år går bort. Det beror på att vårt försteläraruppdrag innebär att jobba brett
mot de här frågorna, inte uteslutande att förbereda en Rättvisevecka per läsår. Vi kommer
under vårterminen också samverka med en grupp som leds av miljöstrategen i Skövde. Det
kommer att utmynna i event kopplat till hållbar utveckling och ligger i veckan som ansluter till
Earth Hour-dagen. Dessutom kommer vi ladda upp för att i anslutning till valet 2018 få till ett
par fina Demokratidagar i samarbete med bland andra barn- och ungdomsstrategen.
För den som letar kommer ni hitta spår att följa i programmet, spår som handlar om hållbar
klädproduktion och konsumtion. Dessutom är det inte svårt att hitta spåren av #metoo.

Bokningar
Inför Rättviseveckan 2018 valde vi att undersöka vad ni som pedagoger ville se igen från
tidigare program och det har vi haft som utgångspunkt vid kontakt med föreläsare. En del av
föreläsarna har meddelat att de är upptagna med andra uppdrag och andra har vi glädjen att
välkomna tillbaka. Sist i häftet finns en lathund över vilka klasser som är förbokade på olika
föreläsningar. Dessa står även med under respektive programpunkt i bladet. Finns det platser
kvar kommer de med på bokningslänken som kommer att ligga i Rättviseveckans fronterrum.
Länken till bokningen läggs ut i början av januari och är öppen ca en vecka så att vi sedan kan
återkoppla till föreläsare. Vi tänker oss att programledare och mentorer ansvarar för klasserna
och meddelar om man tar i anspråk någon lärares lektion. Undervisande lärare meddelar
programledare om hen har planerat något annat eller vill boka något specifikt under sin
lektion måndag och tisdag.
Vi hoppas att programmet för Rättviseveckan 2018 ska sprida ringar på vattnet.
Anki Andrén och Henrik von Lochow
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Rättviseveckan 2018: vecka 5
Schemabrytande aktiviteter på Arena Skövde – Foajén
Moa Kärnstrand, Modeslavar - Måndag 29/1, alla elever i åk 3
Modeslavar! Vad är det verkliga priset för vårt billiga mode? I
den flerfaldigt prisbelönta reportageboken Modeslavar berättar
journalisterna Moa Kärnstrand och Tobias Andersson Åkerblom
och bakgrunden till att våra kläder kan kosta så lite i dag - om
miljöförstöring i produktionens spår och om arbetare som far
illa när kläder ska sys i en rasande takt. Hör Moa Kärnstrand
berätta om boken och om de människor, många gånger unga
tjejer, som hon mött på sina reportageresor i
produktionsländerna i Asien. Moa talar även om hur branschen,
internationella organisationer och konsumenter framöver kan minska risken för att kläder
produceras under dåliga arbetsförhållanden och av barn.
09.00–10.00 Åk 3 Kavelbro, + Ha3, Vo3, Te3 (337)
11.00–12.00 Åk 3 Västerhöjd (ej Ha3, Vo3, Te3) (304) + övriga 3or

Jonas Helgesson, Ett cp-bra liv – Tisdag 30/1, alla elever i åk 1
Är livet bara till för de perfekta? Den frågan utgår Jonas från när
han inspirerar oss att leva livet fullt ut. Skit händer – så är det
bara. Men hur reagerar vi? Det finns de som fyller sitt liv med
dagar och så finns det de som fyller sina dagar med liv. Jonas
förmedlar en tro på livet och får oss att skippa våra ursäkter för
att inte ge allt för det vi drömmer om. Han talar om vikten av
rätt inställning, konsten att övervinna hinder och kraften i att
fokusera det positiva.
09.30–10.30 Åk 1 Västerhöjd (ej HU1 + SA1, Te1a) (367)
11.00-12.00 Åk 1 Kavelbro, + HU1, SA1, Te1a (349) + övriga 1or

Emir Selimi, Unga Romer – Tisdag 30/1, alla elever i åk 2
Emir Selimi föddes i Serbien och fick tidigt veta att han var
mindre värd för att han var rom. Hans lärare i Serbien
diskriminerade och misshandlade honom och det ansågs helt
normalt. Emirs familj flydde till Sverige, utbildade sig till
Waldorf-bildlärare och blev återigen diskriminerad på sin
arbetsplats för att han var rom. Han vände den negativa
erfarenheten genom att starta organisationen Unga Romer för
att hjälpa andra romska barn och ungdomar i samma situation.
Sedan dess har han fått flera utmärkelser som t.ex. Raoul Wallenbergpriset. Hans föreläsning
fokuserar på romers historia och situation idag.
12.30–13.30 Åk 2 Kavelbro (ej Hv2, Rl2, Vf2) + Es2, Ha2, Hu2, Sa2, (ca 338) + övriga 2or
14.00-15.00 Åk 2 Västerhöjd (ej Es2, Ha2, Hu2, Sa2) + Hv2, Rl2, Vf2, (ca 370)
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Schemabrytande skolbiovisningar - Odeon
PRIDE, alla elever i åk 2
Året är 1984. Margaret Thatcher sitter vid makten i
Storbritannien och gruvstrejken rasar vilt ute i landet.
Samtidigt pågår Pride-paraden i London där en grupp
gayaktivister bestämmer sig för att stötta gruvarbetarna
och samla ihop pengar till deras fackförening. Facket är
emellertid negativ till deras stöd och väljer att avstå.
Gayaktivisterna låter sig inte avskräckas och tar därför sitt
stöd direkt till de strejkande arbetarna och en oväntad
allians tar form. Pride baserar sig på verkliga händelser och
har beskrivits som en "feelgood-film" med fokus på
solidaritet. En lärarhandledning till er som vill diskutera
filmen efteråt finns på: https://goo.gl/fDRLbY eller i
fronterrummet för Rättviseveckan.

Måndag 29/1
8.00–10.00 Hela Na2 och Te2 (147)
10.15–12.15 Vo2h, RL2, Es2b, Es2e, Es2m, Ha2 (137)
13.00–15.00 Sa2 och Vo2r+s (137)

Tisdag 30/1
08.00–10.00 Ba2, Bf2, Ee2, Ftper2, Fttra2, Inssv2 (145)
10.15-12.15 Vf2, Hv2, Ek2b, Ek2c (95)
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Bokningsbara aktiviteter
Lärare har möjlighet att boka in klasser på olika föreläsningar, workshops och föreställningar
som är på måndag och tisdag i v5, 29-30/1 2018. Samtliga aktiviteter har fokus på mänskliga
rättigheter eller möjligheterna att skapa ett hållbart samhälle. Rättviseveckan är en del av
Gymnasium Skövdes värdegrundsarbete. Aktiviteterna genomförs på Arena Skövde, Kavelbro,
Västerhöjd, Nyeport, Kulturhuset och Kyrkans hus samt St Helena kyrka. De kan bokas av alla
lärare, oavsett vilken enhet klassen tillhör. Vi hoppas detta ger inspiration till ett fortsatt
rättvisearbete under veckan på era enheter.

Måndag 29/1
Att lämna sitt land - Personliga berättelser om att fly från ett land i krig
Västerhöjd B043 och K326 Kavelbro
Elever från Språkintroduktionen delar med sig av personliga erfarenheter innan, under och
efter flykten. Det finns goda möjligheter att ställa frågor och diskutera! Förbered gärna genom
att ha med frågor till Språkintros informationspass. Dessa pass riktar sig särskilt till elever i
åk1, men även till klasser i åk 2-3 som inte lyssnade till dem under tidigare Rättviseveckor
08.30–09.30 B043 Västerhöjd
10.00–11.00
12.00–13.00
13.30–14.30

Förbokat Ek2b
Förbokat Ek2c
Förbokat Ek1c
Förbokat Vo1r

08.30–09.30 K326 Kavelbro
10.00–11.00
12.00–13.00
13.30–14.30

Andreas Gerenmark, Slow fashion, Kyrkans hus
Slow fashion. ”Buy less, choose well.” sa Vivianne Westwood, det
sammanfattar på ett bra sätt vad Slow fashion är. Hur vi kan ställa
om vår garderob till att bli mer hållbar. Eller när vi låter kvalitet gå
före kvantitet. Andreas Gerenmark är församlingspedagog i
Skövde församling har ett stort intresse för hållbar utveckling.
”Jag tänker att ett hållbart liv inte behöver vara något grått och
trist.”
Tillsammans får vi här möjlighet att ta reda på hur vi kan
kombinera ett klädintresse och ett hållbart förhållningssätt.
08.30-09.30
10.00-11.00
12.00-13.00
13.30-14.30

Kyrkans hus
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Måndag 29/1
Stoppamachokulturen.nu, Kavelbro Miniaula
Alla tjänar på en jämställd byggbransch. Därför
driver Byggnads och Byggcheferna kampanjen
Stoppa machokulturen. I byggbranschen finns
arbetsgivare som bryter mot diskrimineringslagen.
Chefer som sprider fördomar, befäster gamla
könsroller och inte ger alla samma möjligheter. Vi
jobbar i en av Sveriges minst jämställda branscher.
Av 100 byggjobbare är 99 män. I ledande position
är bara tio procent kvinnor – och de tjänar
tusenlappar mindre än sina manliga kolleger. Grabbighet och gamla normer har fått många
kvinnor och män att faktiskt välja bort oss, i alla led i branschen. Det måste få ett slut.
08.30-09.30
10.00-11.00
12.00-13.00
13.30-14.30

KB Miniaula

LO - För ett rättvisare arbetsliv, K701 Kavelbro
Vad är en rättvis lön? Vart vänder man sig om
man blir mobbad på arbetsplatsen? Många
ungdomar blir lurade på sina sommarjobb. Ny på
jobbet vad bör jag tänka på? Vad är ett
kollektivavtal? Vad är Lo och hur kan de hjälpa
mig? Frågorna jag ofta får när jag som
representant är ute på skolorna och informerar
om våra rättigheter och skyldigheter i arbetslivet
08.30-09.30
10.00-11.00
12.00-13.00
13.30-14.30

K701 Kavelbro
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Måndag 29/1
Stefan Sandelin och Mathilda Hoffstedt - Cementa,
Kan man bygga hållbara samhällen med gamla
bildäck och trasiga strumpor? Hörsal A, Västerhöjd
Samhällets skelett är byggt till stor del av betong. Hur gör
man det hållbart och kan man jobba i en industri som eldar med kol när man vill jobba med
miljö? Eller på en fabrik för att man gillar att jobba med människor? En föreläsning av Stefan
Sandelin, utvecklingschef på Cementa, och Mathilda Hoffstedt, fabrikschef för Cementas
Skövdefabrik.
08.00-09.15 Hörsal A, Västerhöjd
09.45-11.00

148 platser förbokade av Na1, Es3b, Ft1
64 platser förbokade av Te1

Realstars, dubbelpass: Fair Sex & Trafficking
Västerhöjd, föreläsning i Hörsal D och…
Fanny från Realstars berättar om vår tids slaveri – sextrafficking och dess främsta orsak, nämligen efterfrågan på
sexuella tjänster. Varför är efterfrågan så stor och vad ska vi
göra åt det? Fanny berättar om Realstars angreppssätt ”FAIR
SEX". Föreläsningen åtföljs av en workshop under dagen.
08.30-9.30 Hörsal D, Västerhöjd

Förbokat Ek1c, Ek2c

….Workshop i C204, Västerhöjd
Fanny genomför efter föreläsningen en workshop där
eleverna som varit på föreläsningen i hörsal D får diskutera
klassvis hur det ser ut på skolan med FAIR SEX. Vad fungerar
bra? Vad kan vi göra annorlunda? Vad VILL ni göra för att
skapa engagemang? Bokas tillsammans med föreläsningen.
10.00-11.00 C204 Västerhöjd,
12.00-13.00
13.30-14.30

Förbokat Ek1c
Förbokat Ek2c
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Måndag 29/1
Kvinnohuset Tranan – Ungas våld i nära relationer – ur ett normkritiskt makt- och
genusperspektiv, D134 (Miniaulan), Västerhöjd
Kvinnohuset Tranan är en idéburen organisation som
arbetar för att motverka alla former av våld genom stöd,
skydd och våldsförebyggande arbete. Med visionen om ett
jämställt samhälle fritt från våld föreläser vi om ungas våld
i nära relationer och hur det kan motverkas genom att
utmana stereotypa föreställningar kring maskulinitet och våld.
08.30-09.30
10.00-11.00
12.00-13.00
13.30-14.30

D134 (Miniaulan), Västerhöjd

Guidad tur i konstmuseet, Zimbabwean Traffic, Dan Halter, Kulturhuset
Dan Halter (f.1977) lämnade Zimbabwe under Robert Mugabes stora landreformer och bor
numera i Sydafrika. I sin konstnärliga praktik utgår han ifrån sina egna erfarenheter där han
både bär på flyktingens saknad och längtan efter sitt hemland samtidigt som han i egenskap
av vit man också brottas med frågor om skuld och ärvda privilegier. Han arbetar som regel i
olika hantverkstraditioner med enkla material. I hans bildvärld särskådas kolonialismen och
ämnen som Sydafrikas och Zimbabwes historia och samtid avhandlas vid sidan av teman som
migration, nationell identitet och gränser. Följ med på en visning av Zimbabwean Traffic där
vi samtalar om utställningen och de frågor den belyser.
08.30-09.30 Konstmuseet
10.00-11.00
12.00-13.00
13.30-14.30

Africa's Chequered Past
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Måndag 29/1

Folk och försvar, MINISTER FÖR EN DAG – halvdag (3 h)
C208, Västerhöjd
Vad ligger bakom de kriser och konflikter som pågår i vår
omvärld? Vilken roll spelar den säkerhetspolitiska utvecklingen, och hur kan det påverka oss här i vår
egen vardag? Genom att lära oss att tolka och förstå olika skeenden ökar vi förståelsen för och
kunskapen om de mekanismer som idag styr internationell politik. Under ledning av en spelinstruktör
förflyttas deltagarna till den fiktiva Gröna Havsregionen, där de under några timmar agerar ministrar i
olika regeringar. Som regeringsmedlem styr och påverkar deltagaren utvecklingen inom regionen och
tvingas fatta avgörande beslut för sitt land och regionen i stort. Oljefyndigheter, miljöproblem,
signalspaning, svältkatastrofer, terrorattentat, allianser mellan länder, gränsoroligheter och etniska
gruppers krav på självständighet är några av de utmaningar som deltagarna kan ställas inför. Listan kan
göra mycket längre. Nyhetssändningar presenteras regelbundet och känslan av verklighet infinner sig
snabbt. Allt sker under tidspress och som ministrar får deltagarna både ta ställning och försvara de
beslut de fattar. Hur regionen ser ut när rollspelet är slut går aldrig att förutsäga. Det beror helt och
hållet på deltagarna.

08.30-11.30 C208, VH
12.30-15.30
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Måndag 29/1
West Pride, Workshop om mänskliga rättigheter
kopplat till hbtq-frågor, B047 Västerhöjd
En workshop där vi kopplar de mänskliga rättigheterna
till hbtq-frågor genom att titta närmare på hbtqpersoners livsvillkor runt om i världen. Varför ser det ut
som det gör? Vi gör även en jämförelse med Sverige och
hur vår egen hbtq-historia har sett ut. Vad är skillnaden på att vara öppen transperson i
Ryssland gentemot Sverige? Eller att leva i samkönade relationer i Skövde jämfört med
Stockholm? Hur kan de som har bättre livsvillkor förändra och förbättra livsvillkoren för de
som är utsatta för förtryck av olika slag?
10.00–11.15 B047, Västerhöjd
11.30-12.45,
13.30-14.45,

Förhandsbokat Ek2b
Ek2c
Ek1c

Ismael Ataria, Från tönt till poet, Hörsal D, Västerhöjd
Bokstavsängeln – Från tönt till poet är en föreställning som tar sitt
avstamp i Ismaels diagnos ADHD. Vi får följa med på en resa genom
poetens liv, hur han på grund av sin diagnos hamnade i ett utanförskap.
Föreläsningen handlar om längtan efter att bli accepterad och älskad för
den man är innerst inne är, om rädslorna, ensamheten och kampen för
att hitta sin plats i världen. Poeten kommer ta med publiken tillbaks till
hans egen högstadieperiod som inte var helt enkel och genom Ismaels
historia finns möjligheten att nå inuti sitt eget hjärta, kanske inse att vi
alla har möjlighet att påverka våra liv till det bättre. Med stor
självdistans och en befriande humor kommer Ismael ge oss både skratt
och tårar.
10.00-11.00 Hörsal D, VH, Förhandsbokat Ft1 44 platser
13.00-14.00
foto: Andreas Bennin

Elever tolkar Levande Historia, Wennerbergsalen, Västerhöjd
Elever har under hösten jobbat med texter från Forum för
levande historia. Målet har varit att arbeta fram två korta
föreställningar. Arbetet har kommit att handla mycket om
värdegrund och våra personliga värderingar.
13.10-14.10
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Måndag 29/1

Max Hällström, Make Equal, Nyeport
#metoo har haft en revolutionerande effekt då den har
synliggjort enorma samhällsproblem runt jämställdhet,
normer, könsroller, samtycke och sexuella trakasserier. Nu
har vi alla ett gemensamt ansvar att agera för att skapa en
tryggare skola och samhälle. Under detta pass håller Make
Equals utbildare Max Hällström en föreläsning med
utgångspunkt från läroplanens värdegrund och förklarar hur
vi alla kan sträva efter att skapa jämställdhet i praktiken. Vad
är normer? Hur skapas könsroller och hur påverkar de oss?
Hur kan vi på ett normkreativt sätt upplösa begränsande
normer? Och hur kan vi motverka sexuellt våld och skapa en
samtyckeskultur?
Föreläsningen bygger på metodmaterialet Det börjar med mig som Make Equal, Fatta och Män
har tagit fram inom projektet Fatta Man med stöd från Allmänna arvsfonden. Läs gärna mer
på makeequal.se
11.00 -12.00 Nyeport
13.00 -14.00

Daniel Alvarsson, Volvo Cars och hållbar utveckling, Hörsal A, Västerhöjd
Daniel Alvarson berättar om hur Volvo Cars arbetar med
hållbarhet, dels globalt men även lokalt i Skövde.
Föreläsningen ger en bild av hur det jobbas med bilarna och
de hållbarhetsfrågor som är kopplade till dessa, samt hur
Volvo Cars jobbar med hållbarhetsfrågor inom
produktionsprocessen.
13.00-14.00 147 platser förbokade av Åk 2 NA och TE, Hörsal A,
VH
14.30-15.30 127 platser förbokade av Åk 3 NA och TE
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Tisdag 30/1
Att lämna sitt land – Personliga berättelser om att fly från ett land i krig
Kavelbro och Västerhöjd
Elever från Språkintroduktionen delar med sig av personliga erfarenheter innan, under och
efter flykten. Det finns goda möjligheter att ställa frågor och diskutera! Förbered gärna genom
att ha med frågor till Språkintros informationspass. Dessa pass riktar sig särskilt till elever i
åk1, men även till klasser i åk 2-3 som inte lyssnade till dem under Rättviseveckan 2016.
08.30–09.30 B043 Västerhöjd
10.00–11.00
12.00–13.00 Förhandsbokat Ek1c
13.30–14.30 Förhandsbokat Vo3r

08.30–09.30 K326 Kavelbro
10.00–11.00
12.30–13.30
14.00–15.00

Guidad tur i konstmuseet, Zimbabwean Traffic, Dan Halter, Kulturhuset
Dan Halter (f.1977) lämnade Zimbabwe under Robert Mugabes stora landreformer och bor
numera i Sydafrika. I sin konstnärliga praktik utgår han ifrån sina egna erfarenheter där han
både bär på flyktingens saknad och längtan efter sitt hemland samtidigt som han i egenskap
av vit man också brottas med frågor om skuld och ärvda privilegier. Han arbetar som regel i
olika hantverkstraditioner med enkla material. I hans bildvärld särskådas kolonialismen och
ämnen som Sydafrikas och Zimbabwes historia och samtid avhandlas vid sidan av teman som
migration, nationell identitet och gränser. Följ med på en visning av Zimbabwean Traffic där
vi samtalar om utställningen och de frågor den belyser.
08.30-09.30 Konstmuseet
10.00-11.00
12.00-13.00
13.30-14.30
SPACE_INVADER
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Tisdag 30/1
Anton Pettersson – Att leva för omställning – dumpstring
Det jag brinner främst för är omställningsrörelsen. Att ha ett helhetsperspektiv på människan
och hennes relation till omgivningen. Att ha med det helhetsperspektivet i byggandet av en
hållbar värld från gräsrötterna och uppåt. För mig blir en sådan sak som dumpstring ett
beteende som faller sig naturligt när man verkligen börjar se och uppskatta värdet som mat,
resurser ja livet har. Just dumpstring löser ju inte några utav de systemfel som föranleder
matsvinnet i sig, men det är en bra ingång till att blotta det. Systemfelen är inte enbart i
regleringar och matproduktion utan den viktigaste aspekten skulle jag säga handlar om
konsumentens slit och släng syn i allmänhet. Bekvämlighet, fräschhet, kosmetiska aspekter
och kanske att mat är rekordbilligt idag, är sådant som orsakar matsvinn. För mig och troligen
många andra, hänger dumpstring ihop med att man blir mer medveten om baksidor av många
ämnen kopplade till mat; jordbruk, transporter, förpackningar och ja konsumtionssamhället i
stort.

08.30-09.30
10.00-11.00
12.00-13.00
13.30-14.30

C208, Västerhöjd

Kampen för rättigheter i Indien Svalorna Indien Bangladesh, D134 (Miniaulan), VH
Många av Indiens daliter (tidigare kallade kastlösa)
och ursprungsfolk möter diskriminering varje dag. Vi
tittar närmare på kastsystemet i Indien och hur
arbetet för marginaliserade gruppers mänskliga
rättigheter kan se ut. Hur kan vi vara med och bidra till en mer rättvis och jämställd värld?
08.30-09.30 D134 (miniaulan) Västerhöjd
10.00-11.00
12.00-13.00
13.30-14.30

Förbokat Ek1c
Förbokat Vo3r

13

Tisdag 30/1
Annica Svensson, Jag är ett liv, St Helena kyrka
Alla har ett liv och är lika mycket värda. Trots det är det
alldeles för många barn som utsätts för hot, våld och
övergrepp. Annica Svensson som är diakon i Skövde
församling berättar om Svenska kyrkans internationella
arbete som vill värna barns rättigheter över hela världen.
Hur kan vi stödja barnens liv på gatan i Manilla i
Filippinerna och hur ser flickornas kamp mot
könsstympning ut i Tanzania? Varje barn har rätt att leva
ett liv i trygghet.
08.30-09.30 St Helena kyrka
10.00-11.00
12.30-13.30
14.00-15.00

LO - För ett rättvisare arbetsliv, B047 Västerhöjd
Vad är en rättvis lön? Vart vänder man sig om
man blir mobbad på arbetsplatsen? Många
ungdomar blir lurade på sina sommarjobb.
Ny på jobbet vad bör jag tänka på? Vad är ett
kollektivavtal? Vad är Lo och hur kan de
hjälpa mig? Frågorna jag ofta får när jag som
representant är ute på skolorna och
informerar om våra rättigheter och
skyldigheter i arbetslivet
08.30-09.30
10.00-11.00
12.00-13.00
13.30-14.30

B047, Västerhöjd

Kvinnohuset Tranan – Ungas våld i nära relationer – ur ett normkritiskt makt- och
genusperspektiv, Miniaulan, Kavelbro
Kvinnohuset Tranan är en idéburen organisation som
arbetar för att motverka alla former av våld genom stöd,
skydd och våldsförebyggande arbete. Med visionen om ett
jämställt samhälle fritt från våld föreläser vi om ungas våld
i nära relationer och hur det kan motverkas genom att
utmana stereotypa föreställningar kring maskulinitet och våld.
08.30-09.30
10.00-11.00
12.30-13.30
14.00-15.00

Miniaulan, Kavelbro
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Tisdag 30/1
Anna-Karin Johnson, ”Nej tack, jag badar inte bastu!”
En föreläsning med fokus på härskartekniker
Hörsal A, Västerhöjd
Att komma in som kvinna i en traditionella manlig miljö är
inte alltid det lättaste. I den här föreläsningen delar AnnaKarin Johnsson, som har ett mångfacetterat arbetsliv bakom
sig, med sig av sina erfarenheter som journalist och
informatör. Hon berättar om hur hon har klarat av och
ibland misslyckats att hantera pinsamma situationer och
ibland maktutövande. Under föreläsningen presenterar hon
de fem härskarteknikerna osynliggörande, förlöjligande,
undanhållande av information, dubbelbestraffning samt
påförande av skuld och skam.
09.30–10.30 Hörsal A, Västerhöjd
11.00-12.00

66 platser bokade av Rl3, Ha3, Vo3h
65 platser bokade av Ek1b, Ha1

Camilla Gisslow, ”Mamma - jag är inte en flicka, jag är en pojke! Vad gör vi nu?”
Wennerbergssalen, Västerhöjd
Följ med på en resa där Camilla Gisslow berättar om sina
egna erfarenheter av att vara förälder åt ett
transsexuellt barn. En föreläsning om hopp, hopplöshet
och om mod att våga vara sig själv. "Denna föreläsning
tar dig från den dagen då mitt barn var fyra och ett halvt
år gammal och talade om för mig att hon inte var en
flicka, utan en pojke. Om kampen som mitt barn har fått
utkämpa för att få vara sig själv och om min kamp som
förälder där jag har fått boxas med de fördomar och
normer som finns runt omkring oss i samhället".
11.30–13.00 Wennerbergssalen, Västerhöjd

93 platser förbokade av Vo1-3h och RL2

MÄN - DET BÖRJAR MED MIG, Kavelbro och Västerhöjd
Vi på Män arbetar med att förändra manlighetsnormer. Vi
vill förändra de normer som begränsar män och stärka
killar och män att agera jämställt. Vi kommer att föreläsa
om destruktiva manlighetsnormer som kan leda till våld
och övergrepp. Därför genomsyras allt vi gör av
normkreativa perspektiv och genusmedvetenhet. Vi vill omforma och bredda ramarna för hur
en kille eller man förväntas vara.
12.00-13.00 K701, Kavelbro
13.30-14.30

12.00-13.00 C204, Västerhöjd
13.30-14.30
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Tisdag 30/1
FN-förbundet presenterar:
Kimmie Åhlén, ”Från nazist till
antirasist” Hörsal A, Västerhöjd
Med skratt och tårar tar Kimmie
Åhlén med er genom en berättelse
om att växa upp som ung pojke i en
bruksort med drömmar om att
skriva poesi, genom skolår fyllda av
mobbning och utanförskap efter
identitet och samhörighet blir så
Foto: Sanna Emanuelsson
stark att den blir outhärdlig.
Kimmie
blir skinnskalle
som
tolvåring och fostras av vuxna nationalsocialister och alkoholism, som sjuttonåring är han
ledare för det lokala gänget i Sveriges största nazistiska organisation och som nittonåring har
han tröttnat på hela livet. Exiten blir fruktansvärd med amfetamin, kriminalitet och våld och
slutar till slut i fängelse. Men någonstans finns poeten kvar och efter hjälp från civilsamhället
lyckas rasismen, ilskan och missbruket övervinnas genom ett par till synes oskyldiga
boxningshandskar.
En berättelse om livet, om perspektiv vi inte är vana vid, om drömmar som aldrig kan besannas
i ett samhälle där machoattityden har greppet, om kärlek, om sorg. En berättelse om att det
går att vända varje misstag till något positivt och en berättelse om framtiden.
Idag arbetar Kimmie Åhlén med ungdomsfrågor och driver eget företag som föreläsare. Han
har bland annat föreläst för UNESCO, Erasmus, Kommunal, skolor i hela landet och jobbar
tillsammans med Segerstedtsinstitutet, Göteborgs Universitet kring frågorna om extremism
och är flitigt bokad som föreläsare.
13.00-14.00

Hörsal A, Västerhöjd

En oväntad vänskap, Filmvisning på Odeon
Driss, en ung kille från förorten som precis kommit ut från
fängelset, anställs genom en händelse som personlig assistent
till den oförskämt rike, men också mycket ensamme
aristokraten Philippe som blivit förlamad efter en
skärmflygningsolycka.
Filmen är 112 min
13.00-14.55
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Övriga aktiviteter under Rättviseveckan eller efter v.5:
Filmvisning från FN-förbundet
Vill ni se film med era elever? Kontakta bibliotekarierna på Kavelbro och Västerhöjd och boka
någon av bibliotekets filmer på temat mänskliga rättigheter! Vi har lagt till en lång rad filmer
som rekommenderats av FN-förbundet. Använd er ordinarie lektionssal för filmvisningen. Lista
och kort info om filmer vi fått från FN-förbundet ligger i fronter under RV17/arbetsmaterial
för lärare.
Filmer till klassrummet
The true cost & En vanlig fucking människa. två filmer med koppling till
föreläsare och deras teman, filmer som finns bland annat på digital
pedagogik eller andra vanliga ställen.
Visa spelfilmer och gör filmanalys av klass, jämlikhet, queer: ligger i
fronter under RV18/metodmaterial.

Metodmaterial
Metodmaterialet - Det börjar med mig
som kopplar an till #metoo av bl. a MÄN och Make Equal.
Normstorm metodmaterialet ligger till grund för
utställningen av och med elever från Västerhöjds
ekonomi- och estetprogram. Felicia Westerlund har
med inspiration från Jönköpings kommun och
MR-dagarna använt metodmaterialet som
lett fram till en lokal normstorm i Skövde.
FN-förbundets inspirationsmaterial och
metodmaterial: Konsten att Inkludera. Där
bl a Henrik von Lochow är intervjuad.
Bilder
som
förändrar
världen–
genusfotografen, ligger i fronter under
RV17/arbetsmaterial för lärare.
Realstars Fair Sex Nätverket ett datorbaserat
rollspel – du behöver ett par hörlurar och dator
per person
Vägledningsmaterial FairSex-Skola Realstars
Innehåller tankar om policy och rena övningar
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Övriga aktiviteter under Rättviseveckan, v.5:
Utställningar
Normstorm - En fotoutställning av Ek3b och ES3m i Öppna
Galleriet, Kulturhuset.
Normstorm är ett normkritiskt och normkreativt projekt där
eleverna fått göra sin röst hörd och där de kunnat belysa,
omskapa och nyskapa det de tycker är viktigt. Målet är att
synliggöra, problematisera och analysera begränsande normer
utifrån diskrimineringsgrunderna. Bilder har makt. Vad vi kan se
på bild påverkar hur vi tänker om oss själva och om vår omvärld.
Bilder som vi möter varje dag visar vad som är möjligt, vad vi
kan vara och vad vi kan bli. Att ha förebilder och att se sig själv
representerad i olika sammanhang, eller att inte göra det,
betyder något för vår identitet. Bilder väcker känslor och skapar
debatt, de kan förmedla budskap och inspirera till nya tankesätt
genom sitt estetiska uttryck. Med inspiration från Mänskliga Rättighetsdagarna och
Jönköpings kommun.
Kyss – en parafras på Höga visan av Kent Wisti & Maria Küchen, Galleriet, Västerhöjd
Kent Wisti skriver: ”Jag ville hitta vägar att öppna upp för samtal
om tro, sexualitet och kyrka. Ansatsen var att söka det som fanns i
Bibel och kyrklig tradition och försöka kontextualisera. Jag är en usel
akademiker så det som återstod för mig var att arbeta med det
konstnärligt. En uppsättning erotiska bilder hade inte räckt för att nå
dit jag ville. Jag frågade Maria Küchen om hon tillsammans med mig
ville göra en parafras på Höga Visan som ju är profan erotisk lyrik
som blivit kanoniserad som helig text. Vi ville göra något som låg
bortom heteronormativiteten och istället lyfta genusfluiditeten som
finns i Höga visan. Vi ville markera den allmänmänskliga längtan och
lusten utan att ställa den i den patriarkala könsmaktsordning som finns i samhälle och i kyrka. Den
patriarkala maktstrukturen är i grunden sexuell utan att tvunget vara erotisk. Vi ville hitta ett uttryck
som var eggande, ömsint, längtande och som uttryckte en ömsesidighet. Nu finns Kyss i
utställningsformat med 15 bilder och 15 texter. Om vi har lyckats med vår föresats är upp till varje
enskild betraktare och i varje enskild stund.”

Skolmat, En utställning från FN-förbundet, Utsikten B2, Västerhöjd
Precis som under tidigare rättviseveckor vill vi med
hjälp av FN-förbundets utställning skildra en viktig
fråga. Genom projektet stödjer Svenska FNförbundet FN:s livsmedelsprogram, WFP. Många
fattiga familjer i Afrika, Asien och Latinamerika har
inte möjlighet att låta sina barn gå i skolan. När barn
erbjuds ett mål mat i skolan varje dag utan att det
kostar familjen något, ökar antalet barn i skolan med
upp till 25 procent. Genom att hänga upp
utställningen i skolan bidrar ni till att förmedla detta budskap. Titta, fundera, diskutera.
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Övriga aktiviteter under Rättviseveckan, v.5:
Samhällsprogrammets 2or arrangerar FN-rollspel
Samhällsprogrammets åk 2 kör ett FN-rollspel och
skriver resolutioner och sätter sig in i
landinformation samt förbereder öppningsanföranden. Rollspelet startar redan i v2 och håller
på fram till v7.

Kvällsaktiviteter
Nyeport fortsätter på temat Rättvisa även under kvällstid. Alla är varmt välkomna!
Öppettider på Nyeport:
Tisdag och onsdag: 15.00–21.00
Torsdag: 16.00–21.00
Fredag och lördag: 17.00–23.00
John G. Grönvalls plats 1, 541 37 Skövde

Mer Rättvisevecka efter föreläsningsdagarna:
Onsdag 31/1
Värdegrundshalvdag. Klasser ur ekonomiprogrammets åk 2 och 3
kommer med sina lärare att arbeta med mänskliga rättigheter
och värdegrundsfrågor utifrån projektet #detnyalandet

Ett stort tack till Moa Norman i Es3e som har utformat loggan till 2017-2018 års
Rättvisevecka!

Vi önskar er en innehållsrik och inspirerande Rättvisevecka!
Anki Andrén och Henrik von Lochow
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Före Rättviseveckan:
Onsdag 24/1
Individuell människohjälp, Utbildning i metodmaterial till värdegrundsfrågor
Lärarfortbildning kring undervisning om mänskliga rättigheter
och värdegrundsfrågor av Martin Broms från Individuell
människohjälp för ekonomiprogrammets lärare. Olika former av
värderingsövningar med koppling till boken #detnyalandet
berättelser från Sverige. Övriga intresserade kontakta Henrik von Lochow

Torsdag 25/1
LEVANDE MINNEN
Uppmärksammande av Förintelsens minnesdag
På morgonen när Jakob Ringart fyllde femton år så vaknade han på golvet i ett
fängelse. Där fanns ingen familj som sjöng "ja må du leva". Inga presenter. Bara
ett kallt golv och främmande människor. Hans brott var att han som jude hade
korsat Adolf Hitler Strasse.
Berättaren Amanda Glans för vidare Jakobs berättelse om att vara tonåring under
andra världskriget, att förlora sin mamma, och att sakna henne när han hamnade
i Sverige där han på egen hand skulle bygga upp sitt liv igen.
Längd: ca 45 min
Målgrupp: 16 år och uppåt
Berättare: Amanda Glans
Plats: S:ta Helena kyrka
Tid: kl. 13.00
Anmälan till Levande minnen läggs ut samtidigt som bokningslänk till RV18

500 platser varav vi tar 250.
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Förhandsanmälningar
Ansatsen att göra 2018 års Rättvisevecka till en "best of” Rättviseveckan genom en
förhandsanmälan ni kunde göra i v38. Det gav oss ett underlag om vilka föreläsare vi skulle
kontakta i år igen. En del kunde komma tillbaka till oss i år medan andra var upptagna. Vi fick
1748 förhandsbokningar och lovade att ta hänsyn till era föranmälningar och har gjort det
efter bästa förmåga. Nedan finner ni den lathund som tar upp de föranmälningar ni har gjort.
Vi har dessutom lagt in de fasta punkter som ligger i anslutning till er förhandsbokning, ex
Jonas Helgesson och Pride-filmen. I övrigt får ni hålla koll på de fasta punkter som ni skall gå
på den andra dagen och de bokningar ni gör i januari.
Ek1b – Må
Ti

9.30-10.30 Jonas H 11:00-12:00 härskartekniker

Ek1c – Må
Ti

8:30-9:30+10-11 Realstars, 12-13 språkintro, 13:30-14:45 Westpride
12-13 svalorna

Ek2b – Må
Ti

8:30-9:30 språkintro Ek2b 10-11.15 Westpride

Ek2c – Må
Ti

8.30. Realstars föreläsning 10-11 språkintro 13.30 workshop Realstars

Es3b – Må
Ti

8-9.15 Cementa,

Ft1 – Må
Ti

8-9.15 Cementa, 10-11 Ismael

Ha1 – Må
Ti

9.30-10.30 Jonas H 11:00-12:00 härskartekniker

Ha3 – Må
Ti

9.30-10.30 härskartekniker

Na1 – Må
Ti

8-9.15 Cementa,

Na2 – Må
Ti

8-10 Pride. 13-14 Volvo,

Na3 – Må
Ti

14.30-15.30 Volvo
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RL2 – Må
Ti 11.30-13. Gisslow, 14-15 Emir
RL3 – Må
Ti 9.30-10.30 Härskartekniker
Te1 – Må
Ti

9.45-11 Cementa,

Te2 – Må
Ti

8-10 Pride. 13-14 Volvo

Te3 – Må
Ti

14.30-15.30 Volvo

Vo1r – Må
Ti 8.30-9.30 Språkintro 10.30-11.30 Jonas H,
Vo1h – Må
Ti 9.30-10.30 Jonas H, 11.30-13. Gisslow
Vo2h – Må
Ti 11.30-13. Gisslow, 14.00-15.00 Emir
Vo3h – Må
Ti 9.30-10.30 Härskartekniker, 11.30-13. Gisslow,
Vo3r – Må
Ti 13.30-14.30 Svalorna
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https://www.utbyten.se/samarbete-och-utbyte/den-globala-skolan/film-for-sjutton/
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Kommande event som vi vill flagga för redan nu:
Earth Hour 2018

Demokratidagar 2018
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