30 FAGFORBUND STÅR SAMMEN
KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG
SØNDAG DEN 8. MARTS 2020 KL. 10.00
I DE

4 STORE BYER !

DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED OG
UDDANNELSESVALG
Fagbevægelsen har i over 100 år fejret den 8. marts som Kvindernes internationale kampdag. I år inviterer 30 fagforbund medlemmer til en dag,
hvor fokus er på det:
Det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesvalg.
Danmark har et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i verden.
På konferencen beskæftiger vi os med at ÅBNE det kønsopdelte arbejdsmarked, for at opnå ligeløn, bedre trivsel og andre gevinster.
Programmerne i de 4 store byer har en time fælles, med oplæg og mulighed for spørgsmål/kommentarer, derudover er programmerne forskellige.
Nærmere om lokalprogrammerne i de 4 byer kan ses på de næste sider.
Fælles program i alle byerne:
Der streames fra København og de 3 andre byer har mulighed for at
kommentere og stille spørgsmål.
Kl. 10.30: Velkomst og introduktion til temaets udfordringer og
muligheder v/ næstformand i FH, Majbrit Berlau
Kl. 10.40: Åbningstale v/
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
Kl. 11.00: Køn,- og unges uddannelsesvalg.
v/ Steen Baagø, Lektor på RUC.
Kl. 11.20: Boss Ladies får flere kvinder på håndværksuddannelserne.
Nina Groes er stifter af Divérs, en non-profit forening, der
arbejder med konkrete projekter, som udfordrer de stereotype
forventninger og motivere unge mænd og kvinder til mere
mangfoldige uddannelses- og karrierevalg.
Med projektet ”Boss Ladies” arbejder Divérs helt konkret med
at hjælpe unge kvinder med at bryde barrierer og åbne nye
veje for kvinder i håndværksfagene.
Kl. 11.30: Afslutning på streaming

SØNDAG DEN 8. MARTS

AALBORG, ODENSE, AARHUS, KØBENHAVN.

AALBORG:
FOA
Nordjylland, Østerport 2, 9000 Aalborg.
Dit
Kl. 10.00:

Velkomst ved Mette Lyndgaard Pedersen,
formand HK Nordjylland

Kl. 10.30 - 11.30: Streaming og kommunikation til/fra de
3 andre store byer (se forsiden)
Kl. 11.35:

Pia Ryom, Psykolog Arbejdsmedicinsk Klinik
perspektiverer temaet med erfaringer og viden
Debat

Kl. 13.00:

Tak for i dag

Tilmelding foregår på mail til Pia Haandbæk:
piha@danskmetal.dk eller hvis du er medlem af et forbund tilsluttet
FIU-fællesskabet, i din lokale fagforening på:
FIU-nr.: 5207 20 00 02
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
Pris: Gebyrfrit

AALBORG - 8. MARTS

Kl. 10.15 - 10.30: Ane Halsboe-Jørgensen, uddannelses- og
forskningsministeren ser på det kønsopdelte
uddannelsesvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked

ODENSE:
LO Fyn, Odin Havnepark, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C.
Kl. 09.30:

Dørene åbner og
Smedekoret Metal Odense underholder

Kl. 10.00:

Velkomst og fællessang

Kl. 10.30 - 11.30: Streaming og kommunikation til/fra de
3 andre store byer (se forsiden)
Kl. 11.30:

Pause

Kl. 11.40:

Smedekoret Metal Odense underholder
Lokale talere med fokus på rollemodeller i
det kønsopdelte arbejdsmarked

Kl. 13.00:

Tak for i dag

Hele familien er velkomne og der er fokus på børnene.
Tilmelding foregår på mail til Pia Haandbæk:
piha@danskmetal.dk eller hvis du er medlem af et forbund tilsluttet
FIU-fællesskabet, i din lokale fagforening på:
FIU-nr.: 5207 20 00 03
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
Pris: Gebyrfrit

Tilmelding foregår på mail til Pia Haandbæk :
eller hvis du er medlem af et forbund tilsluttet FIUfællesskabet, i din lokale fagforening på:
FIU-nr.: 5207 20 00 03

ODENSE - 8. MARTS

Åbningstale v/ Martin Rasmussen, Næstformand
HK Danmark

AARHUS:
Kvindemuseet (Byrådssalen), Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C.
Kl. 10.00 - 10.30: Dørene åbnes
Velkomst og introduktion til temaet

Kl. 11.30 - 13.00: Frokost- menu i cafeen
Banner-workshop m børn –
forberedelse til ligestillingsdemonstration
Kl. 13.00 - 14.00: Demonstration. Ud af huset og retur igen
Kl. 14.00 - 16.00: Kvindepolitisk forum
Kl. 16.00 - 17.30: Fortællinger fra Kvindehuset
Retten til egen krop. Fra nutid til fremtid
Kl. 18.00 - 19.30: Yderligere underholdning
Arrangementet på Kvindemueseet er offentligt.
Ved tilmelding her får du som medlem tilsendt en ”voucher”, der giver adgang, kaffe og ”frokost/brunchmenu”.
Du står af programmet når det passer dig.
Tilmelding foregår på mail til Pia Haandbæk:
piha@danskmetal.dk eller hvis du er medlem af et forbund tilsluttet
FIU-fællesskabet, i din lokale fagforening på:
FIU-nr.: 5207 20 00 01
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
Pris: Gebyrfrit

1. PRKAISK

Kl. 17.30 - 18.00: Koncert med duoen: ”Nye mennesker”

AARHUS - 8. MARTS

Kl. 10.30 - 11.30: Streaming og kommunikation til/fra de
3 andre store byer (se forsiden)

KØBENHAVN:
Kl. 10.00 - 10.25: Morgenmad i forhallen
Kl. 10.25 - 11.30: Streaming og kommunikation til/fra de 3 andre
store byer (se forsiden)
Kl. 11.30 - 11.40: Videohilsen fra Helle Holt, seniorforsker ved VIVE
Udviklingstræk på området og konsekvenser af
kønspdelingen
Kl. 11.40:

Pause

Kl. 12.00:

”Kvindefald”, Helle Rabøl Hansen, jurist og
Postdoc ved DPU (Danmarks institut for Pædagogik og
Uddannelse). Det lønner sig ikke for kvinder hverken på
det økonomiske eller det anerkendende niveau at gennemføre lange uddannelser. Det er ikke bare et ligestillingsproblem men også et demokratiproblem

Kl. 12.20:

Politikere:
• Kasper Sand Kjær (S)
Udd.ordfører, fmd. beskæftigelsesudvalg, medlem af ligestillingsudvalg
• Samira Nawa (R) - Beskæftigelses- og ligestillingsordfører
• Astrid Carø (SF) - Ligestillingspolitisk ordfører
Kl. 13.30:

Tak for i dag

Tilmelding foregår på mail til:
piha@danskmetal.dk eller hvis du er medlem af et forbund tilsluttet
FIU-fællesskabet, i din lokale fagforening på:
FIU-nr.: 5207 20 00 00
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
Pris: Gebyrfrit

- 8. MARTS

Gode projekter og indsatser kommer og går – men kønsopdelingen består. Hvis vi vil skabe reel forandring, må
vi gå mere systematisk til værks
Indlæg og paneldebatter:
Arbejdsmarkedets parter:
• Næstformand i KL’s løn og personaleudvalg, borgmester:
dd Steen Christiansen
• DI’s chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed:
Mette F. Sørensen
• FH’s næstformand: Majbrit Berlau
• AC’s formand: Lars Qvistgaard

ÅRHUS
KØBENHAVN

IDA, Kalvebodbrygge 31, 1560 København V.

