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Introduktion til Feministisk Ledernetværk 2020
FL-netværket henvender sig til centralt placerede kvinder i fagbevægelsen, der gerne vil gøre en
forskel på ligestillingsområdet og i al almindelighed i samfundet.

Netværket mødes 8 gange fordelt henover året og består af oplæg fra blandet andet forskere,
debattører, aktivister og ledere, der alle vil gøre os klogere på lige netop deres ekspertområde
indenfor ligestillingspolitiske temaer. Møderne vil desuden lægge op til dialog og debat med
oplægsholdere samt andre deltagere, og der vil være rig mulighed for at gå i dialog om, hvordan den
nye viden kan bruges i det daglige arbejde. Imellem møderne er der uformel mail-kontakt, herunder
udsendelse af relevante nyheder og invitationer.

Målgruppen for FL-netværket er særligt kvindelige ledere, konsulenter, valgte og ansatte i
fagbevægelsen, men alle ligestillingsinteresserede er velkomne. Deltagerne kan være ledere og
konsulenter fra forbundshuse og andre institutioner samt formænd, næstformænd, faglige sekretærer
og bestyrelsesmedlemmer.

Der vil blive taget fat på nogle af de store forandringer, der pt. sker på arbejdsmarkedet og internt i
fagbevægelsen, og vi ser på, hvad de betyder for ligestilling. Vi vil ligeledes drøfte de nye
muligheder og åbninger, som Folketingsvalget og Europaparlamentsvalget i 2019 giver for
ligestilling på arbejdsmarkedet.

Som en del af FL-netværket vil du få ny viden om statistikker, handlemuligheder og argumenter for
at omsætte ligestilling på nye måder i udviklingen af fagbevægelsen, arbejdsmarkedet og dit eget
job. Du vil få inspiration, støtte og netværk til din egen karriereudvikling.
Du vil få nyheder, pjecer, bøger og tilbud om deltagelse i diverse arrangementer.

Værtinde og kursusleder på FL 2020 er Nina Groes, debattør, CEO i GROES og tidligere direktør i
KVINFO.

ARGUMENTER MOD
KVINDER MAGTENS
MODSTAND MOD
KVINDER
Den 6. februar 2020

Oplægsholder: Birgitte Possing
Birgitte Possing (f.1952) har i en menneskealder beskæftiget sig med dansk kvindehistorie. Hun er i dag
Professor Emerita og Dr. Phil, men uddannet historiker og antropolog i Aarhus 1978. Bag sig har hun en
lang karriere, der tæller alt fra professor på Rigsarkivet, over forskningschef på Nationalmuseet og til et
væld af poster i både offentlige, private bestyrelser samt akademiske råd. Fra 2018 satte Birgitte Possing
med sit anmelderroste værk ”Argumenter mod Kvinder” fokus på, hvordan magtens modstand og
argumenter mod samfundets mest indflydelsesrige kvinder er gået i ring siden demokratiets start og frem
til i dag.

KVINDER TIL ITBRANCHEN – ÉN AF
DANMARKS
FØRENDE
FORANDRINGSCASES
Den 12. marts 2020

Oplægsholder: Camilla Rosengaard
Om godt 10 år vil Danmark ifølge regeringens prognoser mangle op mod 19.000 IT-specialister.
Alligevel er det kun 24 procent kvinder, der er beskæftiget i branchen. Som kommunikationschef på ITUniversitetet i København har Camilla Rosengaard gået forrest i at bryde mønsteret og tilrettelagt
kampagner og strategier mod et styrket optag af kvinder. Camilla Rosengaard fortæller om, hvilke
erfaringer, indsigter og udfordringer, hun har mødt i arbejdet for en ligestillet IT-sektor. Og så fortæller
hun, hvordan man tilrettelægger en kommunikation, der har været med til at styrke optaget fra 25
procent kvinder i 2016 og til over 25 procent i 2019.

JEG VÆLGER MIG
SELV: HOMO I ET
MINORITETSMILJØ
Den 30. april 2020

Oplægsholder: Maria Muhandes
Maria Muhandes (f.1987) kan stadig ikke tale frit med sine med sine forældre om, hvem hun er kærester
med. Til gengæld fortæller hun om sin seksualitet i offentligheden - for at skabe inspiration, genkendelse
og håb. Som forperson i Foreningen Sabaah er Maria Muhandes nøglefigur i at forberede vilkår for
LGBTQ+-personer med etnisk minoritetsbaggrund. Her sætter hun fokus på seksuelle minoriteters
rettigheder, men mest af alt er hun med til at skabe et trygt rum for personer, hvis kønsidentitet og
seksualitet ikke lever op til ens families forventninger. Hør hende fortælle om sit engagement i Sabaah
og i Priden, men også sin personlige historie, der er grundlag bag P1-podcasten ”Jeg vælger mig selv”.

I VÆLTEN FOR EN
VOLDTÆGTSSAG
Den 18. juni 2020

Oplægsholder: Rulle Grabow
Rulle Grabow (f.1971) har i næsten tyve år arbejdet med strategisk kommunikation. Hun har optrådt
som politisk kommentator i DR-programmet Jersild og Spin, arbejdet som spindoktor for tidligere
Venstre-minister Henrik Høegh og de seneste år arbejdet som selvstændig kommunikationsrådgiver i
erhvervslivet. I 2018 kom Rulle Grabow kom for alvor i vælten, da hun på Radio24syv offentligt
forsvarede sin venindes voldtægtssag, trods gerningsmanden var frifundet. Siden har Rulle Grabow ikke
stået stille, og dagligt tager hun offentligt kampen for de kvinder, der hver dag voldtages, uden der falder
sag.

LIGESTILLING OG
VERDENSMÅLENE
Den 27. august 2020

Oplægsholder: Kirsten Brosbøl
Kirsten Brosbøl (f. 1977) er iværksætter og tidligere miljøminister for Socialdemokratiet. Hun er
uddannet Cand.scient.soc., har en Master of Arts i freds- og konfliktstudier og har været
folketingsmedlem mellem 2005 til 2019. Kirsten Brosbøl er tidligere formand for Folketingets
Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål, der søger at omsætte FN’s verdensmål i praksis. Mellem
2019 og 2020 har hun sammen med 9 andre unge ledere været udpeget som Obama Scholar på
Columbia University i New York, hvor hun tilmed har arbejdet med verdensmålene – blandt andet med
deltagelse i Columbia World Projects. Derfor er det naturligvis verdensmålene - og i særlig grad det 5.
verdensmål om ligestilling mellem kønnene - der er omdrejningspunkt for Kirsten Brosbøls oplæg.

DEN NYE
FEMINISME
Den 24. september 2020

Oplægsholder: Emma Holten
Efter en ekskæreste udsatte hende for hævnporno, tog Emma Holten (f. 1991) i 2014 med projektet
SAMTYKKE genmæle ved at få taget sine egne nøgenbilleder og på den måde kræve retten til sin krop
tilbage. Et projekt, der siden er blevet oversat til 10 sprog og videreudviklet til videoen ”This is what I
did about it” i samarbejde med The Guardian. Siden da har Emma Holten været en offentlig figur i
feminismedebatten, været keynote speaker ved flere konferencer, såvel som hun er medstifter og
redaktør af det normkritiske magasin FRIKTION. I 2019 turnerede Emma Holten rundt med sit foredrag
”Hvad kan den nye feminisme?”, hvor hun inviterede alle lige fra til folk, der vil fængsle feminister og
til dem, der støtter op om sagen, med til en snak om, hvor feminismen står i dag.

LIGESTILLING OG
VERDENSMÅLENE
Den 29. oktober 2020

Oplægsholder: Susanne Dahl
Hvordan sikrer man skolegang til de 750.000 børn, og særligt piger, der er på flugt i verden? Dette
spørgsmål bliver Susanne Dahl dagligt konfronteret med i sit direktionsarbejde i Unicef, og i
bestræbelserne for at indfri FN’s 17 verdensmål har Susanne Dahl ansvaret for at sikre partnerskaber og
fonde, der vil arbejde for at indfri målene. Susanne Dahl fortæller om at arbejde med globale mål i en
lokal kontekst, og så hun fortæller om, hvordan verdensmål 5 om ligestilling er relevant i Unicefs
arbejde for verdens udsatte børn.

LIGESTILLING I
FILMBRANCEN
AFSLUTNING PÅ FLNETVÆRK
Den 3. december 2020

Oplægsholder: Ditte Hansen
Ditte Hansen (f.1970) er uddannet skuespiller ved Odense Teater i 1996, og i 2015 bragede hun sammen
med kollegaen, Louise Mieritz, igennem med DR-serien ”Ditte og Louise”, der høstede gode
anmeldelser, en Robert-pris og en sæson to. Alligevel blev 3. sæson uventet lukket ned, før den
begyndte, så Ditte Hansen og Louise Mieritz måtte tage skeen i egen hånd og skabe deres egen film på
egne præmisser. Fra da af har Ditte Hansen tordnet frem for ligestilling og kvoter i filmbranchen, hvor
der stadig er langt flere roller til mænd, og repræsentationen af kvinder ofte er unuanceret, banal eller
ligegyldig. Og i 2019 udkom Ditte Hansen og Louise Mieritz’ bog ”Gode Kasser”, der forsøger at tegne
et nyt billede af, hvem kvinder er.

Praktisk
Tid: Et netværksmøde vil typisk forløbe efter følgende struktur:

Kl. 16.15: Velkomst og kaffe/kage/frugt. Vi starter med en aktuel perspektivering til dugfriske
ligestillingsdebatter

Kl. 16.30: Kort introduktion til dagens tema, program og oplægsholder

Kl. 16.40: Oplæg fra ekstern oplægsholder med efterfølgende dialog og spørgsmål

Kl. 18.15: Et let måltid med et glas vin/vand, hvor pointer fra dagens oplæg sættes i relation til
vores muligheder for at handle på den nye viden. Vi drøfter hvordan det kan bruges individuelt og i
organisationerne

Sted: Alle møder afholdes hos 3F i Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Udbytte: Du vil få ny viden, nye tal og handlemuligheder der kan bruges til at omsætte ligestilling
på nye måder. Du vil få inspiration, støtte og netværk til din egen karriereudvikling. Du vil møde
forskere, politikere og andre, der har gjort sig bemærket på ligestillingsområdet. Du vil få nyheder,
pjecer, bøger og tilbud om deltagelse i diverse arrangementer.

Tilmelding: Er du medlem af et forbund i FIU-fællesskabet, foregår tilmeldingen i din fagforening
gennem FIU-sys på nedenstående FIU-kursusnummer. Er du medlem af en fagforening uden for
FIU-fællesskabet, sker tilmelding til Pia Haandbæk på mail: piha@danskmetal.dk med angivelse af
kursusnummer, navn og fødselsdag og adresse, hvortil faktura for kursusgebyr skal sendes.

FIU-nummer: 5207 20 00 07
Pris: 7.950,00 kr.
Tovholder: Susanne Fast Jensen. Eventuelle spørgsmål kan mailes til susanne.fast.jensen@3f.dk

