LGBT+ ligestilling på
det danske arbejdsmarked
Baggrund:
Hvert år fejres Pride i København og i flere andre byer. Priden har til formål på
en festlig måde at synliggøre LGBT+ personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle og
transkønnede m.fl.) i samfundet. FIU-Ligestilling tager del i den københavnske
markering bl.a. ved at afholde en konference, hvor vi gør status på, hvordan
det står til med LGBT+ ligestillingen på arbejdsmarkedet og i fagbevægelsen,
samt drøfter handlemuligheder.
Udbytte:
Formålet er, at blive opdateret på hvordan det står til med LGBT+ ligestillingen
på de danske LO og FTF-arbejdspladser, og finde nye veje til hvad der kan gøres for at forbedre vilkårene for LGBT+ personer på arbejdsmarkedet.
Målgruppe:
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagbevægelsen, samt andre der vil være med
til at sætte fokus på emnet.
Program (der kan forekomme ændringer):
Kl. 9.30 - 9.40:
Velkomst. Overblik over 3Fs’ arbejde med LGBT-ligestilling. v/Søren Heisel,
ligestillingsansvarlig 3F.
Kl. 9.40 - 9.50:
Pride hele året rundt! Lars Henriksen forperson for Copenhagen Pride
sætter fokus på, hvordan man som fagforening eller arbejdsgiverorganisation
kan markere Pride – både under Priden-ugen men også resten af året.
Kl. 9.50 - 10.10:
Erfaringer fra FIU-Ligestillings 3-årige LGBT+ undervisningsprojekt. v/underviserne Jannick Friis Christensen og Rikke Voergård-Olesen.

Kl. 10.10 - 10.55:
Besøg fra den spanske fagforening FSC-CCOO, som fortæller om deres indsatser for LGBT+ ligestilling på det spanske arbejdsmarked. v/Maria Jose Marin Salas, ansvarlig for ligestilling og socialpolitik og Osmany Llanes
Melo, ansvarlig for udstationerede offentlig ansatte.
Kl. 10.55 - 11.05:
Pause.
Kl. 11.05 - 11.35:
Camilla Tved, feministisk jordemoder, giver et LGBT+ ligestillingsindspark
til jordemoderfaget og til en faglig indsats der inkluderer regnbuefamilier.
Kl. 11.35 - 11.55:
Fahad Saeed, medstifter i Sabaah og projektchef i Mino Danmark, fortæller om hvordan man arbejder interseksionelt, og med øje for diskrimination,
når det handler om job, uddannelse og bolig. Dvs. hvordan man i fx i det faglige arbejde har fokus på flere kategorier som fx etnicitet, køn og seksualitet
på en gang. Han indvier os også i Sabaahs visioner og planer efter de i år
modtog 2,9 mio. kr. som led i regeringens handlingsplan, der skal fremme trivsel for LGBT+ personer.
Kl. 11.55 - 12.15:
Peder Holk Svendsen, ny forperson og arbejdsmarkedsansvarlig i LGBT
Danmark, giver status på LGBT+ ligestillingen på arbejdsmarkedet anno
2018, og fortæller om hvilke indsatsområder LGBT Danmark har fokus på, og
hvordan man som fagforening og arbejdsgiverorganisation kan være med til at
løfte LGBT+ ligestillingens dagsordenen.
Kl. 12.15 - 12.50:
Aktører fra forskellige faglige organisationer og arbejdsgiversiden giver
deres bud på udfordringer og løsninger, og præsenterer deres målsætninger
for LGBT+ ligestillingsarbejdet i det kommende år.
Kl. 12.50 - 13.00:
Farvel og tak v/ Nanna Højlund, Næstformand i LO.
Kl. 13.00 - 14.00:
Frokost og networking.

Tid og sted:
Fredag den 17. august 2018 kl. 9.30 – 13.00.
Der sluttes af med frokost og networking.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Tilmelding: FIU-nr.: 5207 18 01 06
Er du medlem af et forbund under LO foregår tilmeldingen i din fagforening
gennem FIU-sys på ovenstående FIU-kursusnummer.
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

