KONFERENCE
(klik og læs mere)

#Mentoo - der er noget, vi ikke kan tale om!

Hvilken plads og rolle er der til manden i en fremtid, som står i
feminismens tegn?
Er der reelt ligestilling for mænd? eller er det kvinder, der har taleretten i
eksempelvis skilsmisse- og ligestillingssager? Hvordan kommer
manden/faderen til at stå i fremtiden med det nye familieretssystem, som
er til behandling i Folketinget i efteråret?
Dialog mod Vold og Syddansk Universitet offentliggjorde i april i år en
rapport, som viser, at mænd i samme omfang er udsat for vold i hjemmet
begået af kvinder, og når det gælder psykisk vold er kvinder værre end
mænd. Endvidere at der er vold i 60% af alle parforhold.
#Metoo-bevægelsen var endnu en lejlighed til at udskamme manden, var
det rimeligt, og gik det for vidt?
80% af alle skilsmisser er på kvindens initiativ. Er en skilsmisseprocent på
over 50 en succes for vores samfund? Er tiden ikke inde til at investere i
forebyggelse?

Er det maskuline og mænd ved at blive gjort til det svage køn?
Der er noget, vi mænd skal tale sammen om!
Det får de mulighed for på konferencen #Mentoo - der er noget, vi ikke kan
tale om!
For første gang nogensinde sætter danske mænd og mandeorganisationer
hinanden stævne omkring mandens rolle og situation i fremtidens
samfund.
Her vil de udfordringer, som manden står overfor, blive taget op af
oplægsholdere og vil kunne anvendes i fremtidige debatter med andre om
dette emne. Hensigten er at deltagere opnår en sammenhørighed og
inspireres til, at mænd og fædre står sammen om, at skabe en fælles
stemme overfor den urimelige kønslige ubalance og polarisering i
samfundet, der er voldsomt tiltagende. Hvis mænd står alene i hver sit
hjørne og råber op, bliver de ikke hørt. Mænd skal organisere sig - ikke i en
kamp mod det feminine, men med en opfordring til et ligeværdigt
samarbejde om en positiv udvikling for vores familier og til gavn for
samfundet.
Kvinder er også velkomne !
Arrangementet afholdes på :
Kulturcenter Mariehøj (Mariehøjcenret), i KULTURSALEN.
Øverødvej 246 B,
2840 Holte
Konferencen finder sted : Lørdag d. 15. september kl. 10 – 16.
Prisen for dette arrangement med fuld forplejning er kr. 175,-.

Foredragsholdere : Finn Korsaa, Iben Tranholm, Foreningen af Danske
Psykoterapeuter (FaDP), Børn og Fædrenetværket Godfar.dk, Peter
Ålbæk med flere.
Billetter købes på :
Place2Book.com under : "#Mentoo - der er noget, vi ikke kan tale om."
Læse mere her : http://online.fliphtml5.com/acbd/lwqp/#p=1

Program
0930 – dørene åbnes
1000 – 1010 Velkomst v. Torben Haugaard og Iben Tranholm
1010 – 1030 Peter Aalbæk, Zentropa
1030 – 1050 Niels Nørløv, Direktør Gobsmarck Productions
1050 – 1120 Kåre Fog, Kønsdebat og forfatter
1120 – 1140 Finn Korsaa, psykolog, parterapeut og forfatter
1140 – 1200 Søren Dresmer-Hansen, GodFar.dk
1200 – 1220 Torben Haugaard/Kirsa Dechlich, FaDP, psykoterapeuter
1220 – 1240 Iben Tranholm, Journalist og radiovært
1240 – 1300 Frokost
1300 – 1400 Gruppevis debat med indlægsholdere
1400 – 1415 Kaffe
1415 – 1530 Plenum debat
1530 – 1545 Afslutning og konklusion
1550 – 1600 Afslutning
Kontaktperson : Torben Haugaard, Haugaard Development, torben@haugaard.mail.dk

