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 FH-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:
Kl. 9.30 - 9.35:
Velkomst til konferencen, 3F og Ligestillingsministeren v/ Søren Heisel, ligestillingsansvarlig 3F.
Kl. 9.35 – 9.45:
Ligestillingsminister Mogens Jensen, indleder konferencen. Mogens Jensen
orienterer om den nye regerings vision og foreløbige planer på LGBTligestillings området.
Kl. 9.45 – 10.00:
Nyt fra FIU-Ligestilling. Erfaringer fra FIU-Ligestillings 3-årige LGBT+ undervisningsprojekt v/ underviserne Ronja Mannov Olesen og Rikke VoergårdOlesen. Introduktion til den nye uddannelse ”Meningsdanner med fokus på

LGBT+ ligestilling” v/ Kristine Esrom Raunkjær, kursusleder, FIULigestilling.
Kl. 10.00 - 10.40:
Malta ligger nr. 1 på den europæiske ILGA Rainbow ranking, som angiver hvordan landene placerer sig i forhold til LGBT+ ligestilling. Derfor har vi inviteret
Kendrick Bondin, faglig sekretær i General Workers Union (GWU) i Malta
til at komme og fortælle os om baggrunden for Maltas gode placering. Kendrick
vil også fortælle os om hvilke udfordringer LGBT+ personer i Malta møder generelt og på det maltesiske arbejdsmarked, og hvordan GWU som fagforening
arbejder med LGBT+ ligestilling.
Kl. 10.40 - 10.55:
3F har taget initiativ til at lave en LGBT+ certificering til deres afdelinger. Afdelingsformændene, Finn Jenne fra 3F Frederikshavn og Ole Holtse Olsen
fra 3F Roskildeegnen fortæller om, hvad deres afdeling har fået ud af at
blive LGBT+ certificeret, og hvordan de arbejder med LGBT+ ligestilling.
Kl. 10.55 - 11.10:
Pause.
Kl. 11.10 - 11.45:
Sarah Glerup, handikap- og LGBT+ aktivist og til daglig kommunikationsmedarbejder på Christiansborg, vil tale om, hvilke udfordringer, dobbeltminoriteter møder på arbejdsmarkedet. Hun vil komme ind på, hvordan kategorierne lgbt+ og handikap sammen og hver for sig, kan have betydning for
ens muligheder på arbejdsmarkedet. Endelig vil hun give bud på, hvordan man
som tillidsvalgt og kollega kan støtte sine lgbt+ kollegaer med handikap og bidrage til at gøre arbejdspladsen mere inkluderende.
Kl. 11.45 - 12.05:
Leo Nasser, talsmand i LGBT Asylum, fortæller om organisationens arbejde
for LGBT+ flygtninges rettigheder i Danmark - og hvilke udfordringer som
LGBT+ flygtninge og asylansøgere står overfor bl.a. i uddannelsessystemet og
på arbejdsmarkedet. Han giver også inputs til, hvordan fagforeninger og tillidsvalgte kan bidrage til at skabe bedre vilkår for LGBT+ flygtninge på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.
Kl. 12.05 - 12.50:
Paneldebat
Runde 1: 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.
Følgende deltager i panelet:

Anne-Lise Nyegaard, faglig sekretær i Dansk Metal, Steen Müntzberg
Underdirektør DA, Mette Sofie Haulrich, Kredsnæstformand Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden, Martin Rasmussen, Forbundsnæstformand i HK, Henrik
Tonnesen, Afdelingsformand NNF Sjælland og Øerne, Mette Fjord Sørensen
Chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed i DI og Pia
Heidi Nielsen, Politisk ansvarlig for Ligestilling i FOA.
Runde 2: Fem ligestillingspolitiske ordførere giver deres vision for, hvordan de i den kommende regeringsperiode vil arbejde for at skabe et mere
LGBT+ ligestillet arbejdsmarked.
Alle partier er inviteret – følgende ligestillingspolitiske ordførere deltager:
Mai Villadsen, Enhedslisten, Birgitte Vind, Socialdemokratiet, Rasmus
Nordqvist, Alternativet, Birgitte Bergman, Det konservative Folkeparti,
Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti.
Kl. 12.50 - 13.00:
Farvel og tak v/ Majbrit Berlau, Næstformand i FH.
Kl. 13.00 - 14.00:
Frokost og networking.
Tid og sted:
Fredag den 16. august 2019 kl. 9.30 – 13.00.
Der sluttes af med frokost og networking.
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