SAFE AT HOME SAFE AT WORK !
Invitation til konference
om
seksuel chikane
Mandag den 26. november 2018
kl. 10.00 – 13.00 i 3F,
Kampmannsgade 4,
1790 København V.

Baggrund:
Den 25. november er FN’s mærkedag mod vold mod kvinder.
FIU-Ligestilling afholder traditionelt en konference med fokus på
arbejdspladsens muligheder for at forebygge vold i hjemmet.
I 2018 sættes fokus på seksuel chikane og det momentum
#MeToo har givet for forebyggelse.
Udbytte:
På konferencen får du indsigt i omfanget af seksuel chikane, samt
de handlemuligheder, der synes indenfor rækkevidde det kommende år.
Indhold:
Kl. 10.00 - 10.10:
Velkomst /Susanne Fast Jensen, 3F. Kort om udfordringer og
omfang af seksuel chikane blandt 3F’s medlemmer.
Kl. 10.10 - 10.30:
Overblik over omfang og udfordringerne blandt FOA´s medlemmer, som har borger-, klient- og patientkontakt. FOA har udarbejdet en undersøgelse, der viser, at 17 % af medlemmerne har oplevet seksuel chikane indenfor det sidste år.
Joan Prahl, forbundssekretær i FOA.
Kl. 10.30 - 10.50:
Overblik over udfordringer og omfang blandt HK’s medlemmer.
HK har udarbejdet en undersøgelse af problematikken blandt HK’s
medlemmer, hvor spørgeteknikken, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anvender, udfordres. HK’s undersøgelse viser, at omfanget er betydeligt højere end det NFA’s undersøgelse
viser. Martin Rasmussen, næstformand HK.
Kl. 10.50 - 11.05:
Kulturen på arbejdspladsen – når det går helt galt.
Poul Lavarenz Sørensen, Faglig sekretær i 3F Kolding.
Med udgangspunkt i sagen fra Kolding, hvor en 20-årig lærling
blev udsat for overgreb med et kosteskaft orienterer og analyserer
Poul om, hvordan ”kultur” kan bruges til at argumentere for og legitimere overgreb.

Kl. 11.05 - 11.20:
Udfordringerne for tillidsvalgte, der arbejder mod seksuel chikane
Kim Daniell Bjerregaard, tillidsrepræsentant i Arla Foods,
Branderup fortæller om de udfordringer og konsekvenser, der kan
være ved som tillidsvalgt at gå ind i arbejdet mod seksuel chikane.
Kl. 11.20 - 11.30:
Pause.
Kl. 11.30 - 11.50:
I starten af årtusindeskiftet blev forsvaret ramt af noget, der kan
sammenlignes med en egen #MeToo bølge.
Karen Dons Blædel, HR-konsulent i Forsvaret, giver indblik i
og deler erfaringer med at arbejde aktivt og systematisk med forebyggelse mod seksuel chikane i forsvaret de sidste 14 år.
Inspiration til andre?
Kl. 11.50 - 12.10:
Bidrag fra kunstens verden.
Skuespillere Mille Dalsgaard, Maria Carmen og Anne Vraaby
fortæller om, hvordan de på Sydhavns Teater arbejder med at
sætte fokus på emner som seksuel chikane med udgangspunkt i
deres nuværende opsætning inspireret af klassikeren Thelma og
Louise.
Kl. 12.10 - 12.30:
Indspil fra Kommunernes Landsforening.
Preben Meier Pedersen, chefkonsulent i KL, fortæller om KL’s
handlinger og holdninger til forebyggelse af seksuel chikane på de
kommunale arbejdspladser.
Desuden orienteres om uddannelsesindsatsen i COK (Center for
Offentlig Kompetenceudvikling), der klæder kommunale medarbejdere/ledere på til at forebygge og håndtere seksuel chikane.
Kl. 12.30 - 12.45:
Kvinder i Bygge- og håndværkersektoren.
Gita Aakesen, nylig dimittend fra RUC som nu arbejder inden for

HR, fortæller med udgangspunkt i sit speciale om håndværkerkvinders hverdagserfaringer med seksuel chikane og sexisme.
Kl. 12.45 - 13.00:
Erfaringer fra kurserne ”Over Stregen” med tillidsvalgte om forebyggelse af seksuel chikane
Luise Falhof, journalist Volapyk Film & Kommunikation,
fremlægger sine erfaringer fra kurserne og spillet ”Over stregen”,
der fremmer samtale om grænser og seksuel chikane. Interesserede kan få spil og andet materiale.
Kl. 13.00:
Kort afrunding og perspektiver for det kommende arbejde.
Målgruppe:
Tillidsvalgte, ligestillingsansvarlige og interesserede.
HR-personale, politikere, samt fagforeningers valgte/ansatte.
Pris:
Gebyrfrit.
Tilmelding:
FIU-nr.: 5207 18 00 54.
Er du tillidsvalgt indenfor et LO-forbund foregår ansøgning/tilmelding via din fagforening på ovennævnte kursusnummer.
Ellers foregår tilmelding på mail til piha@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer og fødselsdato.
Tovholder:
Susanne Fast Jensen.
Eventuelle spørgsmål kan mailes til:
Susanne.fast.jensen@3f.dk

