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11.30-12.30: Getur þú gert allt sem 

þúþú vilt? Nemendur í starfstengdu 
diplómanámi á MVS dreifa 
aðgengisskilaboðum og sýna 
ljósmyndir af aðgengi á 
háskólasvæðinu. Háskólatorg.
12-12.30: Fatlaðir starfsmenn 
Háskóla Íslands. Gleymdur hópur? 
Rósa María Hjörvar flytur erindi. 
Gimli 102.
12.40-13.10: Hádegishinsegin - 
Rannsóknir og umsóknir. Hrafn 
Sævars ræðir um leiðir til að gera 
betur ráð fyrir hinsegin fólki í 
könnunum, rannsóknum og 
umsóknum. Gimli 102.

14-15.30: Kynjað vald í 
akademíunni. #MeToo 
byltingin; árangur, 
aðgerðir og 
vitundarvakning. Veröld, 
fyrirlestrasalur 023.

14-15: Erasmus+ skiptinám og 
starfsþjálfun fyrir alla. 
Viðbótarstyrkir vegna fötlunar 
eða veikinda. Rúna V. 
Guðmarsdóttir, sérfræðingur 
hjá RANNÍS. Litla Torg 
(Háskólatorg).

14-16: Ungt fólk og jafnrétti - 
Málþing kynjafræðinema í 
framhaldsskólum. Bratti, 
Stakkahlíð.

16-17.30: Jafnrétti til náms? 
Upplifun nemenda með 
sértæka námsörðugleika. Litla 
Torg (Háskólatorg).

17.30-18.30: Ryðjum veginn: 
Konur í vísindum og verkfræði. 
Veröld, fyrirlestrasalur 023.

Kvöld
19.30: Lokapartý á KEX. Bríet, Gógó 
Starr, Milkywhale, Árný, Gróa.

STUNDATAFLA JAFNRÉTTISDAGA 2018 Í HÁSKÓLA ÍSLANDS

Jafnréttisdagar eru samstarfsverkefni háskólanna á Íslandi, og má finna dagskrá á vef skólanna. Jafnréttisdagar tvinna saman hinar ýmsu víddir jafnréttis og femínisma og skoða fjölbreytileika,
forréttindi, þöggun, jafnréttisbaráttu, vald og mismunun. Áhersla er lögð á þau tækifæri sem skapast með því að setja hugmyndir um normið – hið „eðlilega“ – og hið undirskipaða undir smásjána.

Frítt er inn á alla viðburði Jafnréttisdaga og aðgangur öllum heimill. 

facebook.com/jafnrettisdagar

Hádegi

12.00: Opnun og kynningar á 
Háskólatorgi. Rektor opnar 
Jafnréttisdaga og GDRN flytur 
tónlist. Kynnir er Margrét Erla 
Maack.

11.45-12.45: 
„Feiknabýsnahrikaganta
gríðaryndislega“. 
Kynning á 
rannsóknarverkefnum á 
sviði jafnréttis í Deild 
menntunar og 
margbreytileika. K205, 
Stakkahlíð.

12-13: Fötlun í 
háskólasamfélaginu - Menning, 
undirokun og andóf. Liat Ben-
Moshe fjallar um aktívisma  
fatlaðra nemenda og 
starfsfólks í bandarískum 

háskólum. Aðalbygging, 
hátíðarsalur.

12-13: „Some say love, it is 
a...“: Hvernig endurspeglast 
konur í hópi innflytjenda í 
#MeToo frásögnum á Íslandi? 
Brynja Elisabeth Halldórsdóttir. 
Fyrirlestrasalur Þjóðminjasafns 
Íslands.

Síðdegi

17-19:	Ungar	konur	og	
frjósemisgeirinn:	
Heimildamynda-	og	
umræðukvöld.	Sýndar	
verða	Eggsploitation	
(2010)	og	Breeders	
(2014).	Lögberg	101.


