Vi erbjuder verktyg för samtal och diskussion om våldtäkt, Camilla Hansson är teaterpedagog och skådespelare. Hon har tidigare
arbetat bl a på Folkteatern i Göteborg där hon gjorde titelrollen i succé
ett växande samhällsproblem som är svårt att prata om.
Alla pratar om våldtäkt, vi tar ned ämnet på individens nivå och ger verktyg
som leder till en förändring i människors attityder till varandra. Detta gör
vi genom att först spela en monologföreställning När tågen går förbi, av
Malin Lindroth. Pjäsen handlar om Johnny och hans gäng som tänker driva
med Sussie P. Hela skolan vet om att det är ett skämt, men Sussie P fattar
ingenting. En dag går skämtet för långt. Johnnys tjej har sett alltihop och
nu, 17 år senare, tänker hon berätta vad som verkligen hände.

Jag menar… man vill ju ha någon. Det är inget med det. Det är
helt normalt. Och ibland gör man grejer …sjuka grejer…för att få nån.
Perspektivet iakttagarens. Skuldfrågan berör därför alla, inte bara offer
och förövare utan även publiken. Föreställningen tar upp unga männis
kors syn på makt, identitet och sexuallitet.
Vi startar diskussionen och samtalet genom att hålla en workshop
som innehåller både föreläsning och värderingsövningar. Genom att
ungdomarna själva får sätta ord på känslor och värderingar, samt få en
förklaring om vart dessa kommer ifrån och varför de finns, så startar det
inre arbetet. Arbetet som leder till förändring.
Föreläsningen tar upp olika värderingar och maktstrukturer i samhället
som leder till en kvinnosyn som ”tillåter” våldtäkt.

föreställningen ”Timmarna med Rita” som spelades över 200 gånger, varav
hälften i klassrum. Hon spelade också en av huvudrollerna i ”Splitter” av
Malin Lindroth.
Jeanette Olsson är jämställdhetskonsult och fritidsledare. Har jobbat med
ungdomar i 12 år. Var med i Team för våldtagna kvinnor genom Alla kvinnors
hus i Stockholm som informatör. Har föreläst om våldtäkt i två år.
Pris: 8 000:- för en heldag. Då ingår en monologföreställning,
speltid 50 minuter, på förmiddagen och workshops på eftermiddagen.
Ålder: Från 15 år.
Både monologen och workshopen håller till i ungdomarnas klassrum för
att ta problemet in i deras vardag. Finns behovet så kan vi återkomma för
vidare diskussion och samtal.
Kontakta Jeanette: 0735-414 447 eller via mail:
jeanette.olsson@jamstalldhetskonsult.net eller
Camilla på 0763-40 53 62 eller camillahansson42@hotmail.com
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