NÅGON BORDE GÖRA NÅGOT!
KONFERENS 31 januari 2017 · 9.00-16.00
Biograf Panora · Friisgatan 19 · Malmö
I en tid när det är lätt att känna hopplöshet måste vi fråga oss: hur kan vi ge
ungdomar makt och kurage att agera när de upplever att något är fel?
Hur kan vi inspirera till medverkan bland unga människor, och till en känsla
av tillit – att det faktiskt går att förändra världen till det bättre genom små,
vardagliga handlingar av civilkurage? Ofta sägs det att “någon” borde göra något.
Vi vill få unga att känna att de kan vara denna någon.
Imagenes del Sur arrangerar en konferens på tema civilkurage och aktivism den 31 januari.
Frågeställningarna i konferensen kommer kretsa kring demokratifrågor, aktuella konflikter,
ung aktivism, och kvinnohistoria. Vad kan vi lära oss av de som vägrat att vara tysta?
Genom korta filmer och samtal får vi möta kvinnliga aktivister från Latinamerika, Iran,
Mellanöstern och Afrika som upplevt diktatur, revolution och förföljelse. Med hjälp av
dem lyfter vi kvinnors medverkan i samtidshistoriska skeenden. Vi frågar också vad det
finns för likheter med dagens svenska samhälle. Genom workshops i civilkurage och
inspirationsföreläsningar lyfter vi aktivism som ett verktyg för bestående förändring.

BAKGRUND - OM PROJEKTET
Konferensen är en del av projektet ”Ett helare Malmö - var finns kvinnorna i historie
undervisningen?“. Projektet som helhet rymmer tre filmer i ett undervisningspaket,
och konferensen markerar lanseringen av den tredje filmen och därmed hela paketet,
som kommer finnas tillgängligt som strömmande media för Malmö stads skolor. Den
primära målgruppen för filmerna är unga mellan 14–25 år. Konferensen riktar sig till elever
i gymnasiet, högskolestudenter och allmänheten, med olika spår för de olika grupperna.
Den första filmen skildrade kvinnor från Latinamerika, där en rad kvinnor med rötter i
Latinamerika delade med sig av sina berättelser om motstånd och flykt. Den andra filmen
hade fokus på Iran och revolutionen 1979. Den tredje filmen som lanseras 2017 har
fokus på Afrika (Somalia, Sudan, Kongo), Jemen och aktivism. Det går att läsa mer om
filmerna här: www.imagenes.se/ett-helare-malmo/

ANMÄLAN
Du kan anmäla ditt intresse eller begära mer info om konferensen hos Elin Kamlert:
elin@imagenes.se, 040- 97 53 64, 0734-265 915.
Arrangör är Imagenes del Sur / Bilder från Söder, med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Ett helare Malmö

