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Introduktion til Feministisk Ledernetværk 2019
FL er et netværk for centralt placerede kvinder i fagbevægelsen. Netværket er fokuseret omkring
ligestilling, og indbyder til debat om ligestillingsudfordringer – set fra mange forskellige vinkler.

Målgruppen for FL-netværket er særligt kvindelige ledere, konsulenter, valgte og ansatte i
fagbevægelsen, men alle ligestillingsinteresserede er velkomne.
FL 2019 består af en møderække med otte netværksmøder fordelt over hele året – imellem møderne
kan være uformel mail-kontakt, herunder udsendelse af relevante nyheder og invitationer.
Netværksmøderne består af udspil fra en eller flere oplægsholdere, der vil dele deres viden om
ligestillingspolitiske udfordringer anno 2019. Oplægsholderne er blandt andet forskere, debattører,
politikere, aktivister og ledere, der alle har hver deres ekspertområde, som de vil gøre os klogere på.
Møderne vil desuden bestå af dialog og debat med oplægsholdere og andre deltagere, og der vil
være rig mulighed for at gå i dialog om, hvordan den nye viden kan bruges i det daglige arbejde.

Deltagere i Feministisk Ledernetværk 2019 vil løbende blive præsenterede for relevant litteratur,
nye undersøgelser og analyser, der skal gøre os klogere på ligestillingsorienterede udfordringer og
muligheder. FL 2019 vil desuden have et internationalt perspektiv, der skal bidrage til vores viden
om feminismens potentiale. Der forventes gennemført netværksmøder med kvinder i fagbevægelsen
i MENA-regionen samt invitation til deltagelse i Women Deliver 2019 i Vancouver og evt andre
internationale ligestillingsnetværk med fagforeningskvinder (særskilt ansøgning og tilmelding).

Værtinde og kursusleder på FL 2019 er Nina Groes, debattør, CEO i GROES og tidligere direktør i
KVINFO.

Møde 1: Opstart af Feministisk Ledernetværk 2019
Den 7. februar 2019
På årets første møde sætter vi rammerne for FL i 2019, og de temaer vi kommer til at berøre, og Nina
Groes giver sit bud på, hvor vi står lige nu i Danmark i forhold til den ligestillingspolitiske dagsorden.
Vi tager en grundig præsentationsrunde, hvor alle får mulighed for at byde ind med hvilke
ligestillingspolitiske udfordringer, de ser i eget job og oplever i samfundet.
Vi drøfter tone, åbenhed, fortrolighed og spilleregler på FL-møderne, og får en fælles forståelse for
de oplægsholdere og det program vi skal igennem.

Møde 2: Generationsskiftet og ligestillingsdebatten // Minoritetsfeminismen
Den 21. marts 2019 – oplægsholder: Khaterah Parwani
Khaterah Parwani er født i Kabul, og kom til Danmark som kvoteflygtning i 1986. I 2014 blev
Khaterah udnævnt i Politiken blandt unge meningsdannere som ”Fremtidens ligestillingsstemmer”.
Khaterah debatterer blandt andet om kvinderettigheder, privilegieblindhed, identitetsdannelse,
kulturel fleksibilitet og radikalisering. Khaterah har en juridisk baggrund, og arbejder i Exitcirklen
med projektet lifehackDK, som er en indsats for unge, der oplever negativ social kontrol og
æresrelaterede konflikter.

Møde 3: Feminisme og køn i populær- og ungdomskultur
Den 25. april – oplægsholder: Ditte Giese
Ditte Giese er tidligere journalist og klummeskribent på Politiken, og sidder nu som redaktionschef
på det online kultursite Heartbeats. Hun er datter af forfatter og feminist Suzanna Giese, og ekspert
i populær- og ungdomskultur. I dette oplæg taler Ditte om feminisme og fremstillingen af køn i
medier, med et særligt øje for kommende generationers feminisme.

Møde 4: Den nydanske kvindekamp
Den 20. juni – oplægsholder: Sherin Khankan
Sherin Khankan er Skandinaviens første kvindelige imam i Mariam Moskéen i København. Sherin
er stifter og leder af Exitcirklen, som gennem samtalegrupper for til formål at genskabe styrken hos
ofre for psykisk vold. Derudover er Sherin religionssociolog, forfatter, kognitiv terapeut og ekspert
i islam og udviklingen af det moderne Mellemøsten. Sherin arbejder med nedbrydning af
fordomme, feminisme og den personlig vejledning, og vil i dette oplæg tale om den nydanske
kvindekamp.

Møde 5: Ledelse // Forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser på
arbejdspladsen
Den 22. august – oplægsholder: Louise Dinesen
Louise Dinesen er chefpsykolog i Hartmanns A/S, hvor hun er ansvarlig for enheden “Sustainable
Worklife”. Louise er erhvervspsykolog og autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for psykosocialt
arbejdsmiljø. Louise har i forbindelse med påbuds- og arbejdsmiljøsager solid erfaring med
forbedring af kultur i organisationer. Hun har speciale i krænkelsesproblematikker, og har bl.a.
samarbejdet med film- og scenekunstbranchen om forebyggelse og afhjælpning af krænkelser. Som
blogger på Børsen Ledelse nedbryder hun tabuer i arbejdslivet i forståelsen af mennesker og
arbejdsliv - og herunder måden vi forstår relationer i arbejdslivet. I forbindelse med bevægelsen fra
#Metoo til WeDo har Louise udviklet 9 gode råd til CEO og le dere om forebyggelse og håndtering
af seksuelle krænkelser på arbejdspladsen, hvor hun anlægger en ny vinkel på bevægelsen, som
omhandler håndteringen af krænkere på arbejdspladsen.

Møde 6: FN’s verdensmål og ligestilling mellem kønnene
Den 19. september – oplægsholder: Kirsten Brosbøl
Kirsten Brosbøl er iværksætter og tidligere miljøminister for Socialdemokratiet. Kirsten er uddannet
Cand.scient.soc, har en Master of Arts i freds- og konfliktstudier, og har været folketingsmedlem
siden 2005. Kirsten er formand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål, der
søger at omsætte FN’s verdensmål i praksis. Kirsten vil i dette oplæg tale om det 5. verdensmål:
Ligestilling mellem kønnene, i et internationalt perspektiv.

Møde 7: Kvinder i dansk politik
Den 24. oktober – oplægsholdere: Rasmus Horn Langhoff og Trine Schønning Torp
Ligestillingsordfører for Socialdemokratiet Rasmus Horn Langhoff og ligestillingsordfører for SF
Trine Schønning Trop debatterer i dette oplæg kvinder, køn og feminisme i dansk politik med
relation til det forventede folketingsvalg i 2019. Rasmus er uddannet Cand.mag i historie, medier og
kultur, og har været folketingsmedlem siden 2011. Trine er uddannet psykolog, og har været
folketingsmedlem siden 2015.

Møde 8: Afslutning af Feministisk Ledernetværk i 2019 // Køn og magt
Den 28. november - Oplægsholder Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen
Christoph og Anton er begge assistant professorer på CBS. De forsker i eliter, klasser og social
stratifikation. De sidder begge i bestyrelsen for foreningen for Elite- og Magtstudier. I dette oplæg
vil de lave en situationsanalyse af køn og magt anno 2018, dele erfaringer fra praksis og strategier
vi kan anvende til diversitet på arbejdspladsen og ledelsesgangene.

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: 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 19 00 08
Pris: 7.975,00 kr.
Tovholder: Susanne Fast Jensen. Eventuelle spørgsmål kan mailes til susanne.fast.jensen@3f.dk

