PROGRAM

Mændenes
internationale dag
KONFERENCE 2021

TID OG STED
Fredag den 19. november 2021 kl.
10.00 – 13.00.
Der sluttes af med frokost og
networking.
3F, Kampmannsgade 4, 1790
København V.

Tilmelding:
Fagbevægelsen i Danmark har siden 1910 markeret Kvindernes
internationale kampdag. I 2020 begyndte FIU-Ligestilling systematisk at
markere i Mændenes internationale dag.
Fra i år er det en tradition, og vi håber at der er opbakning. For
opbakning bør der være. Der er mange udfordringer for mænd i
almindelighed i det moderne samfund, og også på arbejdsmarkedet.
Vi sætter fokus og gør status på udfordringer og nye muligheder for
mænds gode sunde arbejdsliv og ikke mindst sammenhængen mellem
arbejds-, familie- og fritidsliv.

FIU-nr.: 5207 21 00 36
Ansøgning og godkendelse skal
ske i din egen fagforening eller til
Mélanie Evers på
meev@danskmetal.dk med FIUnr.: 5207 21 00 36.
Tilmelding efter ”først til mølle”princip.

Pris:
Gebyrfrit.

Du får
Inspiration, baggrundsviden og redskaber til, at kunne medvirke til at
skabe rammer på din egen arbejdsplads som kan understøtte mænds
ligestilling og trivsel.

Indhold
•
•
•
•

Manderoller og måder at være mand på
Mænd og magt
Mænd der bryder rammerne
Indspark fra hverdagens liv

Tovholder:
Susanne Fast Jensen.
Spørgsmål kan stilles på mail
susanne.fast.jensen@3f.dk

Program
Kl. 10.00 - 10.15

Kl. 11.35 - 11.40

Velkomst til konferencen
v/ Tina Christensen
ligestillingsansvarlig 3F.

Plads til alle på arbejdspladsen.
En tillidsvalgt fortæller om, hvordan han har
arbejdet med rummelighed og mangfoldighed
på arbejdspladsen.

Kl. 10.15 – 10.20
Dagens program
v/ Alex Haurand

Kl. 11.40 – 12.00

Manderoller - måder at være mand på.
Er det danske arbejdsmarked åbent for alle?
Hvad kan og bør fagbevægelsen gøre
fremadrettet?
v/ Ahmad Mahmoud, forfatter af ”Sort Land”

Mænd med etnisk minoritetsbaggrund.
Hvilke særlige udfordringer rammer mænd
med etnisk minoritetsbaggrund – og hvordan
kan negative forventninger udvikle sig til
selvopfyldende profetier? Vi skal høre om den
nye Nordvestundersøgelse om betydningen af
sociale overdrivelser og fritidsliv.
v/ Aydin Soei, sociolog og forfatter

Kl. 10.40 - 10.45

Kl.12.00 - 12.05

Stressramt og metalarbejder.
En personlig fortælling fra en stressramt
metalarbejder om at være sårbar i en
arbejdspladskultur domineret af fortællingen
om ”bare at skulle mande sig op”, når tingene
er svære.

Mand i et kvindedomineret fag.
En sygeplejerske fortæller om at være mand i
et kvindefag.

Kl. 10.45 - 11.05

Kl. 12.20 - 12.50

Mænd og magt.
Er maskulin dominans den naturlige tilstand i
samfundet – er det godt for mænd?
5 trin der fører til et mere retfærdigt
arbejdsmarked og et mere lige samfund.
v/ Lars Einar Engstrøm, psykolog, debattør og
forfatter

Paneldebat mellem politikerne.
Alle ligestillingsordførere på Christiansborg er
inviteret

Kl. 11.05 - 11.15

Kl. 13.00

Pause.

Sandwich, vand og farvel

Kl. 10.20 – 10.40

Kl. 12.05 – 12.20
Pause.

Kl. 12.50 - 13.00
Afrunding på arrangementet
v/ Majbrit Berlau, næstformand i FH.

Kl. 11.15 - 11.35
Mænd der bryder rammerne.
Hvad betyder vores opvækst for vores
arbejdsliv, og hvordan skaber vi rum på
arbejdspladserne til mænd med kriminel eller
anden normbrydende adfærd?
v/ Rolf Eggert, mønsterbryder og kendt fra ”En
eksrocker rydder op”
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