Women Deliver 2016 +2 og Women Deliver 2019-1
Dansk Sygeplejeråd, 3F og FIU-Ligestilling inviterer til statuskonference på
”Women deliver”.
I maj 2016 fyldte ligestilling mellem mænd og kvinder på dagsorden i Danmark – ”Women Deliver 2016” blev afholdt i København.
To år efter vil vi tage temperaturen på, hvad ”Women Deliver 2016”:
• Har betydet?
• Har skabt af forandrede handlemuligheder og resultater både i Danmark og globalt, i fagbevægelse og i samfundet.
• Vi vil samtidig se på perspektiverne for ”Women Deliver 2019”, der afholdes i Vancouver.
Indhold med ca. program:
Kl. 9.30 - 10.00:
Ankomst og kaffe.
Kl. 10.00 - 10.15:
Søren Heisel, Ligestillingsansvarlig i 3F. Velkomst.
Hvad er den overordnede evaluering af ”Women Deliver 2016”, set med ”3Fbriller”?
Kort status på ligestillingsudfordringer i DK og internationalt.
Et blik på ”Women Deliver 2019”.
Kl. 10.15 - 10.30:
Ulla Tørnæs, Minister for udviklingssamarbejde. Danmarks indsats for
kvinders og pigers trivsel og ligeberettigelse i verden. Hvilke tanker er der i
udviklingsministeriet for at engagere sig i WD-2019.
Kl. 10.30 - 11.00:
2 Kvindelige ledere fra fagbevægelsen i MENA-regionen. (Jordan, og
Tunesien forventes at holde indlæg). Indlæg om kvinders vilkår og udfordringer på arbejdsmarkedet i landet lige nu, samt et blik på kvinders sundhed,
fødsler, vold og sikkerhed. (Der tolkes).
Kl. 11.00 - 11.15:

Pause.

Kl. 11.15 - 11.45:
Linda Lundgaard Andersen, forsker RUC. Linda præsenterer sin nye
forskning, der omhandler kvinder i social innovation og entrepreneurship og
betydningen af kvinders rolle heri. Forskningen tager udgangspunkt i to caseanalyser i hhv. Danmark og Indien.
Kl. 11.45 - 12.15:
Lourdes Cantarero Arevalo, forsker fra KU. Lourdes præsentere sin nye
forskning om kvinders sundhed i Europa – hvad der er bestemmende for
kvinder og pigers sundhed og hvilke strategier, der kan være nyttige.
Kl. 12.15 - 12.45:
Folketingets ligestillingspolitiske ordførere er inviteret til at komme
med deres bud på ligestillingssituationen i DK og det danske bidrag til ligestilling i verden omkring os. Der er foreløbig bekræftelse fra Mads Fuglede (V),
Yildiz Akdogan (S), Karina Adsbøl (DF) og Roger Courage Matthisen (ALT).
Kl. 12.45 - 13.00:
Afsluttende hilsen ved Dansk Sygeplejeråd, Grethe Christensen.
Målgruppe:
Ligestillingsaktører og ligestillingsinteresserede personer fra fagbevægelsen
og fra politiske partier, samt andre relevante NGO’er og institutioner.
Tid og sted:
Onsdag den 16. maj kl. 10.00 - 13.00.
Der sluttes af med frokost i Snapsetinget kl. 13.05 - 13.45.

Fællessalen, Christiansborg.

Pris: Gebyrfrit.
Tilmelding:
Tilmelding skal ske på FIU- kursusnummer 5207 18 00 82 såfremt du er
medlem af et forbund under LO.
Er du medlem af en fagforening udenfor LO kan tilmelding ske på mail til
piha@danskmetal.dk med angivelse af din fødselsdato.
Tovholder:
Susanne Fast Jensen.
Eventuelle spørgsmål kan mailes på:
susanne.fast.jensen@3f.dk

