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 11:40–12:00  
   Skáli, Stakkahlíð
#ÉGVILVINNA
Ákall um að opna 
tækifæri fyrir fólk 
með þroskahömlun á 
vinnumarkaði.
Nemendur í starfstengdu 
diplómanámi

 12:00 
  Háskólatorg, 1. hæð
Sýning í tengslum við 
Jafnréttisdaga opnar og 
stendur hún út vikuna. 
Femínistafélag HÍ, 
Jafnréttisnefnd SHÍ, nemendur 
í starfstengdu diplómanámi, 
Q - félag hinsegin stúdenta og 
Umhverfis- og samgöngu nefnd 
SHÍ

 13:00–14:30 
  Litla Torg
Kynfræðslan sem þú 
fékkst aldrei!
Q - félag hinsegin stúdenta, 
Femínistafélag HÍ og 
Jafnréttisnefnd SHÍ

 12:00–13:00 
  Veröld - Hús Vigdísar,    
     fyrirlestrasalur
Málþing um viðbrögð 
stofnana og starfsemi 
fagráða í kjölfar #MeToo 
Fagráð HÍ, Jafnréttisnefnd 
HÍ, Starfsmannasvið HÍ og 
Stúdentaráð HÍ

 10:00–11:30  
  Litla Torg
Tanngreiningar
Jafnréttisnefnd SHÍ og 
Stúdentahreyfing No Borders

 11:20–11:50  
  Bóksala stúdenta 
 Event in English  
Women, feminism and 
disability - live podcast
GEST

 12:00–15:00 
  Litla Torg
 Táknmálstúlkun 
Síðasta sort? – Truflandi 
tilvist fatlaðra og 
langveikra kvenna í 
háskólasamfélaginu og á 
vinnumarkaði. 
Tabú og Ráð um málefni 
fatlaðs fólks við HÍ 

 18:15–21:00 
  Veröld - Hús Vigdísar, 
     fyrirlestrasalur 
„Að sjá hið ósýnilega“ 
Kvikmyndasýning og 
pallborðsumræður. 
Ráð um málefni fatlaðs fólks 

 11:40–13:00
   Háskólatorg 
Lokað vegna 
loftslagsbreytinga 
Gengið frá HÍ að 
Austurvelli kl. 11.40 til að 
styðja framtíðarkynslóðir 
í baráttu sinni.

 13:30–15:00 
  Veröld - Hús Vigdísar, 
     fyrirlestrasalur
Planet B – Pælingar um 
umhverfið, jafnrétti og 
framtíðina 
Femínistafélag HÍ, Landssamtök 
íslenskra stúdenta, Starfshópur um 
Jafnréttisdaga og Umhverfis- og 
samgöngunefnd SHÍ

 15:00–16:00
  Veröld - Hús Vigdísar, 
      jarðhæð
Lokahóf – Uppistand

 11:40–12:20 
  Stakkahlíð H209 
 Event in English 
Immigrant mothers’ 
pursuit of higher 
education: An 
intersectional analysis 
Faculty of Education and 
Diversity

 14:00–16:00 
  Suðurbergssalur, 
     Setbergi, 3. hæð
Vinnustofa um innflytjendur 
og háskólanám
Jafnréttisnefnd HÍ, Kennslusvið 
HÍ, Lands samtök íslenskra 
stúdenta og Skrifstofa alþjóða -
samskipta HÍ

 19:30–22:30 
  Stúdentakjallarinn
Ræðukeppni 
Ungmennaráðs UN 
Women 2020
Ungmennaráð UN Women 
og Starfshópur um 
Jafnréttisdaga

 14:00–16:00 
  Skriða, Stakkahlíð 
Málþing kynjafræði -
nemenda í framhalds skólum 
Námsbraut í kynjafræði við HÍ 
og nemendur í kynjafræði  
í framhaldsskólum 

 17:30–19:00 
 Veröld - Hús Vigdísar, 
     fyrirlestrasalur 
Ryðjum veginn
Sviðsráð VoN

 20:00–22:00 
 Stúdentakjallarinn 
Fjáröflunarbingó Q
Q - félag hinsegin stúdenta

 20:00–22:00 
 Háskólatorg, aðalrými
Femínískur listgjörningur
Jafnréttisnefnd SHÍ

Árdegi 

Hádegi

Síðdegi

Kvöld

Samtvinnun Kyn & metoo

Nánar um dagskrá: 
 jafnrettisdagar

Frítt á alla viðburði 
og aðgangur öllum 
heimill.  

Háskóli Íslands býður ykkur 
velkomin á Jafnréttisdaga, sem 
haldnir hafa verið í skólanum 
síðan árið 2009. Jafnréttisdagar 
eru samstarfs verkefni háskólanna 
á Íslandi og tvinna saman 
hinar ýmsu víddir jafn réttis og 
femínisma, ásamt því að skoða 
fjölbreytileika, forréttindi, 
þöggun, jafnréttis baráttu, vald 
og mismunun. Áhersla er lögð 
á þau tækifæri sem skapast 
með því að setja hug myndir um 
normið – hið „eðli lega“ – og hið 
undir skipaða undir smásjána.

Innflytjendur Fötlun Loftslagsmál

MÁNUDAGUR ÞRIÐJUDAGUR MIÐVIKUDAGUR FIMMTUDAGUR  FÖSTUDAGUR

Hægt er að panta 
táknmálstúlkun 
með tölvupósti á 
msteph@hi.is


