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TID OG STED 
 
Fredag den 20. august 2021  
kl. 10.00 – 13.30.  
Der sluttes af med frokost og 
networking.  
 
3F, Kampmannsgade 4,  
1790 København V.  
 

Tilmelding:   
FIU-nr.: 5207 21 00 30 
Er du medlem af et forbund 
under det tidligere LO foregår 
tilmeldingen i din fagforening 
gennem FIU-sys på ovenstående 
FIU-kursusnummer.  
Er du medlem af en fagforening 
udenfor det tidligere LO sker 
tilmelding til Mélanie Evers på 
mail: meev@danskmetal.dk med 
angivelse af kursusnummer, 
navn og fødselsdag.  
 
Tilmelding: 
 ”Først til mølle” princip.  
 

Pris:  
Gebyrfrit. 
  

Tovholder:   
Susanne Fast Jensen.  
Spørgsmål kan stilles på mail 
susanne.fast.jensen@3f.dk 
 
COVID-19: 
Konferencen afholdes i 
overensstemmelse med de 
gældende COVID-19 
restriktioner – mere info om 
dette ved tilmelding. 
 

 
LGBT+ ligestilling 
på det danske 
arbejdsmarked 
PRIDEKONFERENCE 2021 
 
 
 
Baggrund 
Hvert år i august fejres Pride i København og i flere andre byer. Pride har til 
formål på en festlig måde at synliggøre LGBT+ personers* kamp for ligestilling. 
Selvom COVID-19 har aflyst den store parade i år, så markeres Priden stadig 
særligt i år med forskellige events, idet Danmark er vært for den internationale 
begivenhed Worldpride. FIU-Ligestilling ønsker at tage del i denne markering 
bl.a. ved at afholde en konference, som har fokus på LGBT+ ligestilling på 
arbejdsmarkedet og i fagbevægelsen.  
 
 
Udbytte 
Formålet er at blive opdateret på, hvordan det står til med LGBT+ ligestilling 
primært på de danske arbejdspladser men også arbejdspladser andre steder i 
verden, og finde nye veje til, hvad vi som fagbevægelse kan gøre for at forbedre 
vilkårene for LGBT+ personer på arbejdsmarkedet også på tværs af grænser. 
 
 
Målgruppe: 
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagbevægelsen, samt alle andre der vil være med 
til at sætte fokus på emnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og andre minoriteter i forhold til køn og 
seksualitet 
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Foreløbigt program – vi tager forbehold 
for eventuelle ændringer 
 
Kl. 10.00 – 10.05:  
Velkomst til konferencen, v/ Tina 
Christensen, ligestillingsansvarlig 3F.   

 
10.05 - 10.45: 
At være ung LGBT+ person på en 
erhvervsskole v/ Oscar Tulloch & Katja 
Sarup, tovholdere i initiativet EiF, Elever 
imod Fordomme. LGBT+ elever er mere 
udsatte for ensomhed, diskrimination og 
mobning end andre. Oscar og Katja fortæller 
om hvordan det er at være LGBT+ person på 
en erhvervsskole, hvordan de arbejder i EiF 
og hvilke forslag de har til det fremtidige 
arbejde for unge LGBT+ personers forhold på 
erhvervsskolerne.  
 
LGBT+ Ungdoms arbejde v/ Nicolaj Laue 
Juhl, talsperson for LGBT+ ungdom. Nikolaj 
fortæller om organisationens arbejde for unge 
LGBT+ personers forhold på 
erhvervsskolerne og på arbejdsmarkedet, og 
kommer med forslag til, hvad fagbevægelsen 
kan gøre fremover for at forbedre unge 
LGBT+ personers trivsel.  

 
Kl. 10.45 – 11.00:  
Beskæftigelsesminister og minister for 
ligestilling Peter Hummelgaard, indleder 
konferencen og giver bl.a. status på 
regeringens LGBTI-indsats. 

 
11.00 - 11.10: 
Pause 
 
 
11.10 - 11.25  
Meningsdannere for LGBT+ ligestilling har 
ordet v/ Line Bjørndal, Susanne Both og 
Erling Larsen. I et liveinterview svarer de fire 
LGBT+ meningsdannere fra 2020 på 
spørgsmål om deres arbejde for LGBT+ 
ligestilling i 3F, NNF og Dansk 
Socialrådgiverforening.  

Vi skal blandt andet snakke om, hvordan man 
starter arbejdet med LGBT+ op i en 
fagforening, hvordan man støtter LGBT+ 

arbejdet som ”allieret” ikke-LGBT+ person, og 
hvordan man sikrer at indsatsen for LGBT+ 
ligestilling fastholdes og videreudvikles.  

 
11.25 - 11.45: 
Sabaah, en forening for LGBT+ personer 
med etnisk minoritetsbaggrund, fortæller 
om deres arbejde med at klæde forskellige 
offentligt ansatte indenfor fx sundheds- og 
omsorgsfagene på med viden om Sabaahs 
medlemmers situation. Sabaahs indsats har til 
formål at kvalificere mødet med borgere fra 
Sabaahs målgruppe og er blevet igangsat på 
baggrund af flere henvendelser fra omsorgs- 
og sundhedsfaglige. Sabaah giver os 
inspiration til, hvordan endnu flere 
faggrupper kan udvikle deres faglighed, så der 
sikres gode møder med borgere der er LGBT+ 
personer      - og særligt LGBT+ personer med 
anden etnisk baggrund. 

 
11.45 - 12.00:  
Bevægelsen Lev og Lad Leve v/ Rei McKay 
Mansa og Michael Bjerring fortæller om 
deres arbejde med at synliggøre 
udfordringerne med hadforbrydelser og 
diskrimination rettet imod LGBTQI personer. 
De præsenterer en række cases om 
diskrimination og had på arbejdsmarkedet fra 
deres nye bog ”Stop hadet nu” og kommer 
med 4 forslag til hvordan situationen kan 
forbedres. 
 

 
12.00 -12.10:  
Pause 

 

12.10 - 12.35: 
Peter Makers fra det hollandske LGBT + 
fagforeningsnetværk Netwerk Roze FNV og 
Mitch Coe fra Public Services International 
præsenterer deres indsatser og succeser med 
arbejdet for LGBT+ ligestilling. De vil bl.a. 
fortælle om deres arbejde med at inkludere 
LGBT+ ligestillingskrav i overenskomster og 
om oprettelsen af en ny global arbejdsgruppe 
med fokus på LGBTI + spørgsmål under Global 
Union Federations. 
                                                

                                               Fortsættes på næste side 
 

Program 
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Kl. 12.35 - 12.50  

Status på 3F’s LGBT+ certificering. 3F’s 
LGBT+ certificering klæder de lokale 3F 
afdelinger på til at arbejde professionelt med 
LGBT+ ligestilling og pt. er seks afdelinger 
certificerede. For at gøre status på 
certificeringen interviewer Lasse Thomsen, 
studentermedhjælper i 3F’s 
ligestillingssekretariat, Pia Walther, 
ligestillingsansvarlige i 3F Aabenraa, og 
Kenneth Hove, ligestillingsansvarlig i 3F 
Vest om, hvilke forandringer certificeringen 
har medført. Herefter fortæller Sabine om 
3F’s evaluering af certificeringen, der er 
under udarbejdelse. 

 
Kl. 12.50 - 13.20:  
Paneldebat. Aktører fra forskellige faglige 
organisationer og arbejdsgiversiden giver 
deres bud på udfordringer og løsninger, og 
præsenterer deres målsætninger for LGBT+ 
ligestillingsarbejdet i det kommende år. 
 
Foreløbigt har følgende bekræftet deres 
deltagelse: 
 
Pia Haandbæk, konsulent i Dansk Metal,   
Trine Birgitte Hougaard, chefkonsulent DA, 
Dorthe Boe Danbjørg, Næstformand DSR 
Pia Heidi Nielsen, Formand for Kost- og 
Servicesektoren, FOA 
Mie Vode Moll, Regionsformand i Dansk 
Socialrådgiverforening Region Syd 
Mette Fjord Sørensen, Underdirektør DI 
Dorthe Boe Danbjørg, Næstformand DSR 
Tom Elnes Christensen, Faglig medarbejder 3F 
Roskilde 
 

Hvilket LGBT+ ligestillings udfordringer ser I 
inden for jeres område, og hvordan har I 
arbejdet med disse i det forgangne år og 
hvilke nye tiltag vil I tage i det kommende år? 

 
Kl. 13.20 - 13.30:  
Farvel og tak v/ Majbrit Berlau, 
Næstformand i FH.  
 

 
Kl. 13.30:  
Der sluttes af med frokost og networking. 


