RÁÐSTEFNA
30. JANÚAR 2019 - HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
10:30 – 10:40

Setning - Lilja D. Alfreðsdóttir, Mennta- og menningarmálaráðherra

RANNSÓKNIR OG LÖGIN
10:40 – 11:20

Gender-based Violence in Sport: what are the key issues?
Dr. Sandra Kirby, prófessor Emerita í Háskólanum í Winnipeg í Kanada

11:20 – 11:45

Jákvæð áhrif íþrótta
Margrét Lilja Guðmundsdóttir, kennari á Íþróttafræðisviði við Tækniog verkfræðideild Háskólans í Reykjavík og sérfræðingur hjá
Rannsóknum og greining ehf.

11:45 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:40

12:40 – 13:25

14:05 – 14:25

Kleﬁnn – þar sem ekkert vex né dafnar
Arnar Sveinn Geirsson, knattspyrnumaður hjá Val

14:25 – 15:00

A dream destroyed and lives shattered
Karen Leach, fyrrverandi sundkona frá Írlandi

15:00 – 15:30

Pallborðsumræður – Hvað getur íþróttasamfélagið gert betur?
Edda Sif Pálsdóttir, íþróttafréttakona, stýrir umræðum
Embla Kristínardóttir, leikmaður í körfuknattleik
Guðrún Karítas Garðarsdóttir, móðir boccia leikmanns
Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, formaður knattspyrnudeildar og
jafnréttisnefndar Fylkis

15:30 – 15:45

Kafﬁhlé

Íþróttastarf út frá réttindum barna
Dr. Salvör Nordal, umboðsmaður barna

AÐGERÐIR OG FRAMTÍÐARSÝN

#metoo og hinn lagalegi veruleiki
Þorbjörg Inga Jónsdóttir, hæstaréttarlögmaður
Vulnerable populations in sport: the elite child athlete, the para
athlete and the LGBTQ* athlete
Dr. Sandra Kirby, prófessor Emerita í Háskólanum í Winnipeg í Kanada

15:45 – 16:05

Voices for truth and dignity in European Sport: The Voice project and
it’s legacy
Dr. Mike Hartill, reader við Edge Hill háskólann í Englandi

16:05 – 16:35

How to prevent and how to react to sexual harassment and abuse in
sport. Experiences from Norway
Håvard Ovregård, ráðgjaﬁ sem ber ábyrgð á vinnu gegn kynferðislegri áreitni og ofbeldi hjá norska Íþrótta- og Ólympíusambandinu og
íþróttasamband fatlaðra

16:35 – 16:50

#metoo og íþróttahreyﬁngin
Ragnhildur Skúladóttir, Sviðsstjóri Þróunnar- og fræðslusviðs ÍSÍ

16:50 – 17:00

Samantekt og ráðstefnuslit
Heiða Björg Hilmisdóttir, formaður velferðarráðs mun slíta
ráðstefnunni.

Hádegishlé

RADDIR ÞOLENDA OG KLEFAMENNING
13:25 – 13:35

13:35 – 14:05

Sextíu og tvær hetjur eða sextíu og tvær ósannindakonur?
Hafdís I. Helgudóttir Hinriksdóttir, félagsráðgjaﬁ og meðferðaraðili hjá
Fyrsta skreﬁnu
The long-term effects of child sexual abuse
Dr. Colin Harris, fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu hjá Chelsea FC

31. JANÚAR 2019 - ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐIN Í LAUGARDAL
VINNUSTOFA 1

VINNUSTOFA 2

VINNUSTOFA 3

Ábyrgð íþróttahreyﬁngarinnar – hvað gerum við?

Samvinna að öruggara umhverﬁ

Meiri þekking – öﬂugri forvarnir

Fyrir hverja: Kennarar, sálfræðingar, starfsfólk íþróttafélaga
(þjálfara og aðstoðarfólk, starfsfólk íþróttafélaga,
sjúkraþjálfarar/nuddarar) stjórnir íþróttafélaga,
sérsambönd, íþróttahéruð.
Hvað á að taka fyrir: Forvarnir og fræðsla, hvernig á að
bregðast við, læra að þekkja einkenni, viðbrögð, leiðir,
eftirfylgni.

Fyrir hverja: Lögreglu, barnavernd, umboðsmaður barna,
sveitarfélög.
Hvað á að taka fyrir: Viðbrögð og leiðir, skilgreiningar,
verkaskipting, verkferlar, áætlanir.

Fyrir hverja : Háskólasamfélagið og rannsak- endur.
Hvað á að taka fyrir: Hvaða rannsóknir og upplýsingar eru
til, hvað er verið að rannsaka núna, áform um rannsóknir,
samstarf erlendis, rannsakendur.

- Fyrirlestrar með enskum titli fara fram á ensku.

