Kvinder med flygtningebaggrund i job
Erfaringer, muligheder og udfordringer med at få
flygtninge (kvinder) i job via mentorordninger

Invitation til konference den 26. november 2018 kl. 13.00 - 17.30
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Baggrund:
I forlængelse af trepartsaftalen fra 2016 har FIU-Ligestilling (et partnerskab mellem Dansk Metal,
Serviceforbundet, Dansk Sygeplejeråd og 3F) organiseret et mentorskabsprogram hvor tillidsvalgte/fagligt interesserede er mentor for en flygtning med henblik på at de på sigt, kommer i ordinære overenskomstdækkede job. Formålet er, at flygtningene får en forståelse for den danske model, arbejdsmarkedets regulering samt ligestilling i Danmark. Gennem hele projektperioden er der
desuden givet særlig opmærksomhed på, at kvinder med flygtningebaggrund kommer i mentorordning og job.
Program med ca. tider:
13:00 - 13:30: Frokost i 3F’s kantine, for de der måtte være interesserede.
13:45 - 14:00: Velkomst v/ Yildiz Akdogan, MF (S). Om erfaringer og udfordringer i arbejdet med
at få kvinder med flygtningebaggrund ind på arbejdsmarkedet
14:00 - 14:30: Overblik over mentorprojektets resultater og udfordringer
v/ Kristine Esrom Raunkjær, projektleder i FIU-Ligestilling
• Kommunesamarbejdet
• Mentor-mentee relationen
o Resultater og erfaringer
• Erfaringer og fortællinger
o Formand for 3F i Frederikshavn, Finn Jenne. Om egen og fagbevægelsens deltagelse
i projektet
o En fortælling fra det virkelige mentorliv: Filiz Tekin, tillidsrepræsentant HK.
14.30 - 15.00: Kommunestatus: Overblik og erfaringer
Kommuner i projektet fortæller om deres erfaringer: Hvad skal der til for, at vi får flere ikke-vestlige kvinder på arbejdsmarkedet:
•
•

Integrationskonsulent Ibrahim Benli fra Holbæk kommune fortæller om erfaringer og udbytte af mentorordningen
Integrationsprojektleder i Frederikshavn kommune Anders Andersen fortæller, sammen
med formand for 3F, Finn Jenne, om samarbejdet, samarbejdets udbytte samt fremtidige
muligheder
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15:00 - 15:10: Hvilke efteruddannelsesbehov ser vi for jobcenter-personale og TR/AMR i forhold
til vellykket arbejdsmarkedsintegration? V/ Dorthe Nielsen, COK og Susanne Fast Jensen, FIULigestilling
15:10 - 15:35: Dialog/debat/synspunkter: Hvordan kan vi gøre det bedre i fremtiden? Inkl. kaffe og
kage
Opsamling på indspark og synspunkter
15:35 - 16:15: Udfordringen med at få ikke-vestlige kvinder og kvinder med flygtningebaggrund i
job:
•
•
•

Kort introduktion: Tal og fakta. Erfaringer fra mentorprojekt. v/Maria Christiansen, FIULigestilling
Oplæg v/ Mette Fenger, Specialkonsulent i integrationsnet, Dansk flygtningehjælp: Arbejdet med integration af flygtningekvinder på arbejdsmarkedet
Mélanie Figueiredo Evers, praktikant i FIU-Ligestilling. 5 korte pointer om arbejdsmarkedsintegration af kvinder med flygtningebaggrund, fra en mindre undersøgelse i en kommune i
foråret 2018.

16:15 - 16:50: En minoritet der ikke tales så meget om: Udsatte flygtninge med handicap. Oplæg
v/ Tina Olsen, IBOS (Institut for blinde og svagsynede): Afdækning, støtte og tilpasning på arbejdsplads
16:50 - 17.20: Oplæg v/ Claes Nilas, SIRI (Styrelsen for integration og beskæftigelse): Status og
fremtidsplaner. Særligt politisk fokus på kvinder med flygtningebaggrund.
17:20 - 17:30: Afrunding og tak for i dag. Kort opsummering fra Dorthe Nielsen, COK og
Susanne Fast Jensen, FIU-Ligestilling
Målgruppe:
Fagforeningsrepræsentanter, Jobcenterkonsulenter, samt andre kommunale ansatte, integrationsråd, politikere, NGO’er der arbejder med integration og ligestilling, FIU-Ligestillings mentorer og
mentees, samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.
Tilmelding:
FIU-nr.: 5207 18 01 22
Er du medlem af et forbund under LO foregår tilmeldingen i din fagforening på ovenstående FIUkursusnummer. Er du medlem af en fagforening uden for LO sker tilmelding til Pia Haandbæk på
mail: piha@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdag.
Pris: Gebyrfrit
Tovholder:
Susanne Fast Jensen.
Spørgsmål kan stilles på mail til:
susanne.fast.jensen@3f.dk
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