Guide til chikanefrit-miljø på
arbejdspladsen
Hellere forebygge – end opleve et #MeToo!

Hvornår er noget over stregen?
1 dages kursus – 1 i hver region.
Foråret 2018.

Baggrund:
Seksuel chikane er en svær problematik på arbejdspladsen. Der er meget
tabu, skam og uvidenhed omkring emnet, og som tillidsvalgt, ligestillings-ansvarlig eller ansat i fagforeningen, er det særdeles svært at agere. Men det ER
der. Det viser #MeToo. Hvordan kan vi forebygge at noget ikke er ”Over stregen”?

Udbytte:

På denne kursusdag får du nogle enkle værktøjer til at forebygge, spotte og
håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen.
Gennem øvelser, eksempler og erfaringsudveksling bliver du klædt bedre på
til at tage snakken og arbejde videre med at skabe et chikanefrit miljø på din
arbejdsplads.
Du har mulighed for at blive en del af det arbejde, som er igangsat med
kampagnen ”Over Stregen.”
Se evt. mere på: https://www.facebook.com/OverStregenSeksuelChikane.
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Indhold:
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✓ Vi ser på gode eksempler på, hvordan forebyggelsen af og arbejdet
med seksuel chikane kan indarbejdes i personalepolitikker.
✓ Vi udveksler erfaringer og taler ud fra virkelige cases, så selve emnet
seksuel chikane bliver mere håndgribeligt og konkret.
✓ Vi taler om tegn og symptomer på, at en kollega er udsat for seksuel
chikane.
✓ Vi ser på dine handlemuligheder, når du som tillidsvalgt, står med en
udsat kollega.
✓ Vi taler kort om lovens ord og selve definitionen af seksuel chikane.
✓ Vi involveres i, videreudvikler og bliver fortrolige med kampagnen
”Over stregen” og drøfter hvordan kolleger positivt involveres i at skabe
et chikane-frit arbejdsmiljø.

Målgruppe:

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt valgte og ansatte i fagforeninger,
der kan få med sager om seksuel chikane at gøre.

Så vidt muligt lige mange af hvert køn.

Materiale:
Du får en kortfattet guide i hæfteform til de vigtigste ting for en tillidsvalgt.
Desuden får du et kickstarter-spil, som du kan bruge til at igangsætte snakken om seksuel chikane på din arbejdsplads.

Kursusleder:
Luise Falhof, Journalist og projektleder på kampagnen ”Over stregen”.

Pris: Kr. 1.350,00 kr. pr. kursus.
Tid og sted:

Der er et kursus af 1 dags varighed - i hver region.

Mødetid alle dage kl. 9.30 - 15.30.

Mandag den 26. marts - 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Mandag den 23. april – Smålandshavet i Karrebæksminde
Torsdag den 24. maj – 3F, Skippergade 24, 9000 Frederikshavn
Mandag den 28. maj – 3F, Århus Rymarken, Rymarken 4, Århus
Mandag den 18. juni – 3F-Vestfyn, Langelandsgade 3, 5500 Middelfart.
FIU-nr.: 5207 18 00 14 (Region Hovedstaden – 3F, Kampmannsgade).
FIU-nr.: 5207 18 00 15 (Region Sjælland).
FIU-nr.: 5207 18 00 16 (Region Nordjylland).
FIU-nr.: 5207 18 00 17 (Region Midt).
FIU-nr.: 5207 18 00 18 (Region Syd).

Tovholder:

Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
Susanne.fast.jensen@3f.dk

I hver region er en tovholder, der fungerer som kursusleder og har overblik
over sted, forplejning og andre praktiske ting.

Guide til chikanefrit-miljø på arbejdspladsen |

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
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