Forebyggelse af seksuelt krænkende arbejdspladskultur
Konference i 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Mandag den 25. november 2019, kl. 10.00 - 13.00.

Baggrund:
Den 25. november er FN’s mærkedag mod vold mod kvinder. FIU-ligestilling afholder traditionelt
en årlig konference med fokus på arbejdspladsernes mulighed for at forbygge vold i hjemmet. Sidste år satte konferencen fokus på seksuel chikane efter det momentum, som #MeToo bevægelsen
skabte. I år gør vi status og ser på, hvilke erfaringer og nye tiltag det seneste års arbejde med
håndtering og forebyggelse af seksuel chikane har bragt.
Udbytte:
På konferencen får du indsigt i seksuel chikane fra en bred skare af aktører og eksperter, der hver
giver deres bud på både udfordringerne og muligheder for forebyggelse og håndtering. Vi ser på
erfaringer og nye muligheder er opstået det sidste års tid.
Indhold:
Kl. 10.00-10.10:
Velkomst og overblik over FIU-Ligestillings arbejde med seksuel chikane det seneste år v/Susanne
Fast Jensen, 3F.
Kl. 10.10-10.30:
Erfaringer fra HK’s arbejde med at håndtere og forebygge seksuel chikane. HK har det seneste år
gjort en ekstra indsats for at køre sager om seksuel chikane. Om arbejdet, udfordringerne og mulighederne ved at føre seksuel chikane sager v/Martin Rasmussen, HK, Forbundsnæstformand.
Kl. 10.30-10.45:
Som ny partner i FIU-Ligestilling giver Dansk Sygeplejeråd et indblik i omfanget af seksuel chikane
blandt medlemmerne og præsenterer udfordringer og forebyggelsesindsatser, der er en del af
DSR’s arbejde med seksuel chikane v/ Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.
Kl. 10.45-11.00:
Hvordan klæder en faglig organisation sig på til at forebygge seksuel chikane internt? Kristine
Esrom Raunkjær, Dansk Metal, fortæller om erfaringer med dette arbejde i organisationens forskellige led og giver status på Dansk Metals interne forebyggelsesindsats.
Kl. 11.00-11.20:
Et juridisk perspektiv på seksuel chikane på baggrund af den skærpede ligebehandlings lovgivning
fra 1.1.19. Hvilke nye handlemuligheder giver lovgivningen for TR/AMR? v/ Peter Breum, Partner i
Elmer Advokater, og har Møderet for Højesteret.
Kl. 11.20-11.30:
Pause.

Kl. 11.30-11.55:
Et forsknings-perspektiv. Hvor mange er udsat for seksuel chikane på deres arbejde, og hvordan
påvirker det deres trivsel? Hvad kan vi gøre for at forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen? Disse spørgsmål vil Ida E. Huitfeldt Madsen, seniorforsker i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), give sit bud på.
Kl. 11.55-12.20:
Amnesty udgav i marts i 2019 en rapport, der dokumenterer en udbredt voldtægtskultur i Danmark, et retssystem præget af uretfærdighed og forældede kønsstereotyper. Hvad er sammenhængen mellem seksuel chikane på arbejdsmarkedet og voldtægtskultur i Danmark?
v/ Helle Jacobsen, programleder for køn, kvinder og LGBTI rettigheder, Amnesty.
Kl. 12.20-12.45:
Med udgangspunkt i sit arbejde med at hjælpe ofre for digitale sexkrænkelser giver Miriam Michaelsen, advokat ved NJORD Law Firm, et indblik i udfordringer og konsekvenser ved digitale sexkrænkelser på arbejdsmarkedet, samt hvilke muligheder der er for at løse den stigende problematik.
Kl. 12.45-13.00:
Afslutning og perspektivering
v/Majbrit Berlau, Ligestillingsansvarlig i FH.
Kl.13.00-13.30:
Frokost i 3F’s kantine for de der måtte have tid og lyst.
Målgruppe:
Tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter. Valgte og ansatte i fagforeninger. Medarbejdere i HRafdelinger, NGO’er, institutioner m.v. der arbejder med forebyggelse af seksuel chikane.
Materialer:
FIU-ligestillingsmaterialer om forebyggelse af seksuel chikane er tilgængelige.
Konferencemateriale:
”Seksuel chikane – også en kollegas ansvar at sige fra”. Notat om nye personalejuridiske muligheder for en indsats på baggrund af den skærpede ligebehandlingslovgivning pr 1.1.19.
Pris:
Gebyrfrit.
Tilmelding:
Såfremt du er medlem af et fagforbund tilknyttet FIU-fællesskabet tilmelder du dit igennem dit
fagforbund på FIU-nr.: 5207 19 00 59.
Såfremt du er medlem af et fagforbund, der IKKE er tilsluttet FIU-fællesskabet skal tilmelding ske
på mail til piha@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdag.
Tovholder:
Eventuelle spørgsmål kan mailes til Susanne Fast Jensen – mail: Susanne.fast.jensen@3f.dk

