Inbjudan till en kväll om sex på nätet

När: 17 oktober 2019 kl.19-21
Var: Ljusgården, Region Gotland, Visborgsallén 19, Visby
Unga Roma och Region Gotland bjuder härmed in till en kväll med teater,
kunskap och samtal för alla intresserade som arbetar med ungdomar eller som
arbetar med frågorna på annat sätt.
Varje dag drabbas unga av att bli utnyttjade sexuellt på nätet.
Vad vet vi vuxna om det här? Hur ser det ut på Gotland?
Vad kan vi göra för att skydda våra barn?
Hur kan vi möta svåra frågor och vända dem till hopp?
Program
Unga Roma ger klassrumsföreställningen Fångad i ett nätverk
Föreläsning av Caroline Engvall, författare till reportageboken Virtuell våldtäkt
Samtal om vad som kan göras här på Gotland
Varmt välkomna!
Kvällen är kostnadsfri.
Boka din plats på unga_roma@yahoo.se senast 7 oktober

Mer om kvällens program
Föreställningen Fångad i ett nätverk kommer under februari 2020 att spelas för högstadiet
på Gotland. Pjäsen bygger på reportageboken Virtuell Våldtäkt av Caroline Engvall och
handlar om Moa, 13 år som lagt ut ”gulliga” bilder på sig själv på nätet, vilket leder till att
hon trasslas in så pass att den virtuella världen till slut blir mer hotfull och verklig än den
reella verkligheten.
Caroline Engvall är journalist och författare och ledande expert på ämnet unga i svensk
sexhandel. Hon har lång erfarenhet av att prata om de riktigt svåra frågorna, de som ofta
döljer sig bakom vackra fasader och yta. Hon driver frågan om unga i svensk sexhandel i
såväl tv, radio och tidningar som i debattartiklar och på
hjälpsajterna intetillsalu.se och safeselfie.se. Caroline är en inspirerande föreläsare med stor
kunskap av att möta svåra frågor och kunna vända dem till hopp. Hon föreläser regelbundet
bland annat för polis, åklagare och socialtjänst.
Unga Roma bildades 2004 som ideell förening av tre skådespelare från Romateatern, som
spelar Shakespeare i Roma klosterruin på Gotland. Syftet var att, utifrån vår erfarenhet av
Shakespeare och av att vara föräldrar i en värld där ungdomarnas mentala hälsa försämras
för varje år, stärka barn och ungdomars kulturella identitet via konstens språk och
berättelser.

