Konference:
Mænd og Ligestilling –
hvordan står det til med muligheder og
udfordringer for mænd og
ligestilling indenfor
LO-området.

Mandekonference 2018

Tirsdag den 27. november
kl. 9.00 – 13.00 i København.

Indhold:
Når der snakkes ligestilling bliver det ofte tolket som noget for kvinder.
Denne skævvridning fører til, at mænd kan være bagud i ligestillingsdiskussioner, og at mænd ikke er klædt på til, at se ligestillingsproblematikker, hverken for mænd eller kvinder.
I november 2017 startede et FIU-Ligestillingsprojekt om mænd og ligestilling.
På denne konference præsenteres resultater og erfaringer fra året der
gik. Der vil bl.a. blive præsenteret erfaringer fra årets kurser, taget en
drøftelse om maskulinitet, givet et perspektiv på mænds (kommende)
barselsrettigheder og i det hele taget snakket ligestilling med fokus på
mænd.
Udbytte:
Du vil få redskaber til at fremme en ligestillet ligestillingsdebat hvor alle
køn har og får taletid.
Du vil få øje for, at mænds ligestilling kan udvide handlemuligheder på
arbejdspladsen.
Se programmet på sidste side.

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, fagforeningers valgte og
ansatte der arbejder med ligestilling.
Velkommen er desuden alle der
har lyst til, at høre om ligestilling
set fra et mandligt perspektiv.

Tilmelding:
Skal ske på FIU-nr.:
5207 18 00 61, såfremt du kommer fra et LO-forbund.
Ellers foregår tilmelding på mail til
piha@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer og fødselsdag.

Tid og sted:
Tirsdag den 27. november 2018
kl. 9.00 – 13.00
3F, Kampmannsgade 4,
1790 København V.
Pris:
Gebyrfrit.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen.
Eventuelle organisatoriske spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk

Program for konferencen med ca. tider:
09.00: Velkomst.
09.10:
Derfor er det vigtigt at tænke over ligestilling. Hvordan det kan gøres,
når det ikke er kvinder der er hovedstemmer i debatten. Forskellige
måder at være mand på v/Lektor Christian Groes, RUC.
09.40
Alex Haurand – året der gik – erfaringer fra kurser i FIU-Ligestilling med
LO’s mandlige tillidsvalgte. Præsentation af materialer produceret på
baggrund af årets erfaringer.
10.00:
Henrik Munkholm om tabuiseret maskulinitet – den maskulinitet der indeholder vold.
10.30: Pause
10.45:
Mænds barselsrettigheder set i lyset af nyt EU-direktiv:
Hvad kommer det til at betyde for mænd i Danmark?
v/Flemming Grønsund, 3F.
11.05:
Når mænd har (52 ugers) øremærket barsel! Udenlandske erfaringer.
Hvad betyder det for manderollen og familierne?
11.25:
Mænd er overrepræsenteret i de danske fængsler, hvorfor?
v/Lektor Sune Qvotrup Jensen, CeMas (Centre for Masculinity Studies).
11.55: Pause
12.05:
Kenneth Reinicke, kønsforsker RUC. På baggrund af forskningsprojekt
fortæller Kenneth pointer fra sin ny ”mandebog” om seksuel chikane.
Spørgsmål/dialog.
12.35:
Erfaringer og viden fra Mandecentret – politiske ønsker til at mænds,
kvinders og LGBT+ personers ligestilling - ligestilles.
12.55-13.00:
Afrunding og perspektiver for det kommende arbejde.
Frokost.

