Viðburðadagatal 2013
mánudagur

Í Fréttablaðinu í dag birtist fyrsta grein af sextán í fjölbreyttri umfjöllun ýmissa aðila um
16 daga átak gegn kynbundnu ofbeldi.
Greinarnar munu birtast annaðhvort í Fréttablaðinu eða á www.visir.is - munið að fylgjast með!

25. nóvember
Alþjóðadagur gegn
ofbeldi gegn konum

Reykjavík
 12.00 Súpufundur Kvenréttindafélags Íslands að Hallveigarstöðum,
Túngötu 14. Fjallað verður um stöðu kvenna innan lögreglunnar.
 19.00 Ljósaganga UN Women frá Alþingisgarðinum eftir Tjarnargötu að
Stúdentakjallaranum. Sérstakir heiðursgestir og ljósberar verða að þessu sinni
merkiskonur sem áttu þátt í stofnun Kvennalistans fyrir 30 árum. Að göngu
lokinn munu fulltrúar stofnenda Kvennalistans segja frá merkilegri reynslu sinni
og sögu flokksins á Stúdentakjallaranum. Hægt verður að kaupa kerti í
Alþingisgarðinum á 500 krónur.
Akureyri
 17.00 Ljósaganga frá Akureyrarkirkju. Í lok ljósagöngunnar verður bíósýning
fyrir göngufólk í boði Sambíóa, Norðurorku og VÍS. Sýnd verður myndin
Disconnect, um netnotkun, klám og einelti.

þriðjudagur
26. nóvember
miðvikudagur
27. nóvember
Reykjavík
 20.00 Kvikmyndasýning & umræður í Bíó Paradís á vegum
Mannréttindanefndar KFUM/KFUK, í samstarfi við UN Women og
Æskulýðssjóð. Miðaverð kr. 500. Myndin heitir I Came to Testify og fjallar
um Bosníustríðið, hvernig það kom við konur og hvernig þær unnu úr því.
Sjá nánar: http://www.kfum.is/2013/11/19/25177/
fimmtudagur
28. nóvember
Akureyri
 12.10 Málstofa í boði Háskólans á Akureyri. "Er munur á stelpum og
strákum? Kynferðislegt ofbeldi í æsku, afleiðingar fyrir heilsufar og líðan
unglinga". Sigrún Sigurðardóttir, lektor við Heilbrigðisvísindasvið HA.
föstudagur
29. nóvember
Akureyri
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12.00 Hádegissamvera á Eymundsson. Bjarni Fritzson les upp úr
nýútkominni bók sinni "Strákar" og spjallar við gesti.

laugardagur
30. nóvember
sunnudagur
1. desember
mánudagur
2. desember
þriðjudagur
3. desember
miðvikudagur
4. desember
fimmtudagur
5. desember
föstudagur
6. desember
Reykjavík
 17.00 Viðurkenningar Stígamóta veittar í safnaðarheimili Dómkirkjunnar.
Akureyri
 12.00 Hádegissamvera á Eymundsson. Vigdís Grímsdóttir les upp úr
nýútkominni bók sinni "Dísusaga" og spjallar við gesti.
laugardagur
7. desember
Reykjavík
 Bréfamaraþon - Íslandsdeild Amnesty International tekur nú þátt í
bréfamaraþoninu í ellefta sinn. Einstaklingar, almenningsbókasöfn og
framhaldsskólar halda utan um framkvæmd bréfamaraþonsins á 14 stöðum á
landinu, og einnig er hægt að taka þátt á netinu. Sjá www.netakall.is
Akureyri
 14.00 Samverustund í Amtbókasafninu, upplestur og spjall um styrjaldir og
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hernað í bókmenntum.
Bréfamaraþon Amnesty International á Akureyri hefst á Amtbókasafninu,
Eymundsson og Bláu könnunni.

sunnudagur
8. desember
mánudagur
9. desember
þriðjudagur
10. desember
Reykjavík
Alþjóða
 12.00 Hádegisfundur Mannréttindaráðs Reykjavíkur um hatursræðu á
mannréttindadagurinn
netinu
 14.00 Málþing Mannréttindaskrifstofu Íslands og Jafnréttisstofu í
samvinnu við Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og Rauða kross
Íslands um framlag Íslands og íslenskra kvenna til friðar í heiminum. Málþingið
verður haldið í sal Þjóðminjasafnsins.
 20.00 Kvikmyndasýning & umræður í Bíó Paradís á vegum
Mannréttindanefndar KFUM/KFUK, í samstarfi við UN Women og
Æskulýðssjóð. Miðaverð kr. 500. Myndin heitir Pray the Devil Back to
Hell og fjallar um þátttöku kvenna í borgarastyrjöld í Líberíu.
Sjá nánar: http://www.kfum.is/2013/11/19/25177/

