Gør din arbejdsplads mere køn og grøn!
En workshop om bæredygtige arbejdspladser, køn og klima for tillidsvalgte
Baggrund
Både forskere, aktivister og skoleelever råber højt om klimaforandringerne, og regeringen har
indgået, det som kaldes en ”historisk ambitiøs klimaaftale”, hvor man vil reducere udledningen af
drivhusgasser med 70 procent.
Men hvad ligger bag kampråbene og overskrifterne, og hvilken rolle kan du spille som
tillidsrepræsentant i forhold til, at gøre fremtiden og din arbejdsplads mere grøn? Hvilke konkrete
initiativer kan du sætte gang i – til gavn for både dig selv og din arbejdsplads? Og hvordan kan
fagbevægelsen arbejde for at en grøn omstilling, er socialt retfærdig, styrker ligestilling og er
økonomisk bæredygtig? Og har du som ung en særlig rolle at spille?
Vi ved at jordens klima forandrer sig, som resultat af menneskets udledning af drivhusgasser.
Naturen er under pres og massevis af arter uddør. Denne udvikling har også en betydning for
menneskers sundhed, livsgrundlag og udviklingsmuligheder.
Men rammes vi alle sammen på samme vis? Hvilken forskel gør det om man bor i Danmark eller et
andet sted i verden? Og hvilken rolle spiller køn – både når vi ser på konsekvenserne af
klimaforandringerne – og når der skal findes løsninger? Og hvordan hænger alt dette sammen med
hverdagen på din arbejdsplads? Det er spørgsmål som denne workshop vil beskæftige sig med.

Udbytte
På workshoppen får du sammen med andre unge tillidsvalgte indblik i de vigtigste diskussioner
relateret til miljø, klima og bæredygtighed. Du får viden om, hvordan klimakampen hænger
sammen med køn, ligestilling og andre kampe for social retfærdighed. Denne viden sætter vi i spil i
forhold til din arbejdsplads og fagforening, og du får redskaber og inspiration til, hvordan du kan
påvirke og hjælpe din arbejdsplads til at blive mere bæredygtig og grøn.

Indhold
• Indsigt i metoder og redskaber til at udvikle din egen handlingsplan, så du kan gå i gang med at
arbejde med bæredygtig omstilling på din egen arbejdsplads.
• Redskaber og input til at tænke arbejdsmiljø, bæredygtighed og ligestilling på arbejdspladsen
• Inspirerende eksempler på hvordan individer, foreninger og virksomheder arbejder med
bæredygtig omstilling i dag

• Grundlæggende introduktion til natur- og klimakrisens årsager – historisk og nu
• Indblik i FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og ”Parisaftalen”
• Et køns- og ulighedsperspektiv på årsager, konsekvenser og løsninger på klimakrisen

Målgruppe
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og ansatte i fagforeninger samt andre interesserede.

Undervisere
Marie Hagensen er klimaaktivist og har arbejdet mange år med sociale
bevægelser og fagforeninger i det globale syd, hvor hun har skabt netværk
og engagement om internationale problemstillinger. Marie er uddannet lærer,
og har i den forbindelse arbejdet med køn, ligestilling og normkritik. Marie
har været aktiv i 3F, blandt andet i det internationale faglige arbejde.

Jacob Rask er uddannet miljøplanlægger fra RUC og brænder for demokrati
og bæredygtighed. Han har gennem mange år været engageret i kampen
for klima-, natur- og bæredygtig omstilling, både frivilligt og professionelt
bl.a. gennem miljøorganisationen ”NOAH” og initiativet “Så er det nu - Gør
valget grønt.
Jacob og Marie underviser gennem øvelser som engagerer både hoved, hænder og hjerte.

Tid og sted
Torsdag den 22. oktober kl. 10.00 – 15.00. Med morgenbrød og frokost.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Tilmelding
Ansøgning om deltagelse sker i din lokale fagforening på FIU-nr.: 5207 20 00 08, hvis du er medlem
af et forbund tilsluttet FIU-fællesskabet og ellers på mail til Pia Haandbæk: piha@danskmetal.dk

Tovholder
Kristine Esrom Raunkjær, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til: krer@danskmetal.dk

