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FL-netværket henvender sig til centralt

placerede kvinder i fagbevægelsen, der

gerne vil gøre en forskel på

ligestillingsområdet og i almindelighed i

samfundet. 

Netværket mødes 8 gange henover året

og består af oplæg fra blandt andet

politikere journalister, ledere, og

kunstnere der alle vil gøre os klogere på

lige netop deres område indenfor

ligestillingspolitiske temaer.

Møderne vil lægge op til samtale og

debat med oplægsholdere og de andre

deltagere, og der vil være rig mulighed

for at gå i dialog om, hvordan den nye

viden kan bruges i jeres daglige arbejde.

Imellem møderne er der uformel mail-

kontakt, herunder udsendelse af

relevante nyheder og invitationer.

Målgruppen for FL-netværket er særligt

kvindelige ledere, konsulenter, valgte og

ansatte i fagbevægelsen, men alle

ligestillingsinteresserede er velkomne.

Som en del af FL-netværket får du ny

viden, inspiration, støtte og netværk til

din egen karriereudvikling. Du vil

desuden få mulighed for at netværke

med andre kvinder i fagbevægelsen.

Kursusleder på FL 2021 er Karina

Willumsen.

 Feministisk Ledernetværk 



I N TROMØDE  # 1  
med  Ka r i n a  Wi l l umsen  

På årets første møde sætter vi
rammerne for FL i 2021, og de temaer
vi kommer til at berøre igennem året.  

Vi tager en grundig
præsentationsrunde, hvor alle får
mulighed for at byde ind med hvilke
ligestillingspolitiske udfordringer, de
ser i eget job og oplever i samfundet.

Vi drøfter tone, åbenhed,

fortrolighed og spilleregler på FL-

møderne, og får en fælles forståelse

for de oplægsholdere og det

program vi skal igennem.

Torsdag 28. januar 16:15-19:15. 



J O U R N A L I S T
A N J A  B O

MED IER ,  SEX I SME  OG  L I GE LØN   
Med  j o r n a l i s t  og  t i d l i g e r  væ r t  på  Dead l i n e  An j a  Bo   

Sexisme i mediebranchen blev et af

de helt store samtaleemner i

efteråret 2020, da 1615 medie-

kvinder skrev under på, at de havde

oplevet sexisme i deres job. Det

skete efter TV-værten Sofie Linde

afslørede, hvordan hun blev udsat

for sexisme og (u)ligeløn. Denne

eftermiddag besøger journalist og

tidligere TV-vært Anja Bo netværket

og fortæller om 

udfordringerne med

repræsentation, ligeløn og sexisme i

den danske mediebranche. Anja Bo

var fra 2007 til 2014 studievært på

blandt andet Deadline. I 2014 blev

hun selvstændig dokumentarist og

tv-tilrettelægger. 

Torsdag 4. marts kl. 16:15-19:15 



POL I T I K :  #ÈN  BLANDT  OS   
Med  Ma r i a  Gudme  og  Cam i l l a  Søe  

I september 2020 skrev 322 kvinder på

tværs af partier under på et

debatindlæg, hvor de berettede om et

stort omfang af sexisme og fysiske

krænkelser på Christiansborg. Kort efter

måtte den forhenværende radikale

leder Morten Østergaard (R) og tidligere

overborgmester Frank Jensen (S)

forlade deres poster efter anklager om

sexisme.

Vi får på dette netværksmøde besøg af

initiativtagerne til kampagnen

#Ènblandtos regionsrådsmedlem Maria

Gudme og konsulent og medlem af

Venstre Camilla Søe der vil belyse

problemet med sexisme i politik og

fortælle om deres kamp for en

kulturændring i partierne.

Torsdag d. 15. april 16:15-19:15



L I GEST I L L ING  PÅ  DE  SYV  HAVE   
Med  d i r e k t ø r  i  De  Dan s k e  Rede r i e r  Anne  Wind f e l d t  T r o l l e  

Det står sløjt til med ligestillingen

på de syv have. Faktisk er kun 2 % af

alle danske søfarere kvinder, men

det er Danske Rederier opsat på at

lave om på. Direktør i Danske

Rederier Anne Windfeldt Trolle

kommer på dette netværksmøde og

fortæller om hvordan den maritime

branche griber udfordringen an  

for at få flere kvinder til søs. Hun vil

blandt andet fortælle om deres

Girlpower kampagne, om deres

Taskforce for flere kvinder til søs og

om charteret for flere kvinder i

shipping. 

Torsdag d. 3. juni kl. 16:15-19:15



C H A N T A L  A L  A R A B   

  KULTUR ,  I DENT I TET  OG  KØN   
    Med  Chan t a l  A l  A r ab   

“Det er rigtig svært ikke at være

feminist efter at have været i byen en

aften i drag” Sådan lyder det fra

Chantal Al Arab, kendt fra blandt andet

DR3 og radioprogrammet ”Er du

Sunshine”. Chantal blev født for fem år

siden i et bøssekollektiv på Vesterbro.

Efter en omgang tarteletter befandt

manden bag Chantal, Anders Larsen,

sig pludselig i stuen iført tørklæde,

stiletter og sminke sammen med

vennerne. Med ét var Chantal født, som

havde hun altid boet inde i Anders. 

Hvor Chantal er en nylig fraskilt kvinde

på 43, der er klar til at date igen, er

Anders derimod en homoseksuel mand

og lektor på universitetet DIS. På denne

eftermiddag og i anledning af World

Pride 2021 gæster Chantal Al Arab

netværket for at holde en forelæsning

om identitet, kultur og drag.

Torsdag d. 19. august kl. 16:15-19:15



K A R I N A                
W I L L U M S E N  

POL I T I SK  SANGSKR IVN ING  
med  Ka r i n a  Wi l l umsen  

Der er mange måder at få sin stemme

hørt. Nogen går på gaden og

demonstrerer, andre går aktivt ind i

politik og endnu andre udtrykker sig

med musik eller kunst.  Denne

eftermiddag skal vi selv have hænderne

i den gamle politiske tradition

”sangskrivning”. Men hvordan skriver

man overhovedet en politisk sang?

Hvad skal den indeholde og kan alle

virkelig skrive sange? Få svaret denne

eftermiddag når Karina Willumsen

guider os igennem en politisk

sangskriverworkshop.

Karina Willumsen er musiker og politisk

satiriker. Hun modtog i 2016 Suzanne

Gieses mindelegat for "sit feministiske

virke som komponist, politisk LGBT-

aktivist, sangskriver, satiriker og

musiker" og Gelsted-Kirk-Scherfig

Fondens Pris i 2019 for at have "ydet en

betydelig indsats indenfor kunst, kultur,

ligestilling og fred".

Torsdag d. 16. september 16:15-19:15



KV INDER  &  TEGNESER I ER  
Med  T egne s e r i e e k s p e r t  og  f o r f a t t e r  Denn i s  J a c ob  Ro s en f e l d  

Få kunstformer har så inkluderende et

potentiale som tegneserier! Hvor slut-

60’erne og start-70’ernes

undergrundstegneserier var

startskuddet for såvel feministiske som

LGBTQ+ tegneserier, har nutidens

teknologi og apps sparket døren, som

blev åbnet dengang, helt ind. Det har

vist de store etablerede forlag at der er

publikum til og et behov for disse

historier. Det har også afsløret hvor

vigtigt det er at lade autenticiteten

komme fra skaberne ved at lade

repræsentationen starte her.

Selvom der stadig er en væsentlig

kønsulighed i branchen, giver de

personlige og biografiske fortællinger fra

kvindelige tegneserieskabere i dag den

traditionelle tegneserielæser et indblik i

livsfortællinger som sjældent blev set i

denne kunstform for bare 30 år siden.

Denne eftermiddag sætter vi fokus på

både de helt store og de mindre kendte

kvindelige skabere.

Torsdag d. 28. oktober kl. 16:15-19:15



FEM IN I S T I SK  JULESALON   
med  k om i k e r  S anne  Sønde r g a a r d ,  r a d i o væ r t  S and i e  Wes t h  og

kun s t h ånd væ r k e r  i  K r i t i s k  P yn t  S a r a  F e r r i e r a  

Hvordan kan man være vred,

handlekraftig feminist og have det

sjovt samtidigt? Til netværkets

juleafslutning får vi besøg af tre

eksperter på området. Komiker

Sanne Søndergaard, radiovært

Sandie Westh, og kvinden bag

Kritisk Pynt, Sara Ferriera.

De vil i samtale med Karina

Willumsen dele deres tanker om

hvad humor kan bidrage med i den

feministiske kamp, og hvordan vi

sammen kan hjælpe hinanden med

at holde modet oppe, humøret højt

og feminismen i front.

Torsdag d. 2. december 16:15-19:15 

SANNE

SANDIE

SARA



PRAKT I SK :  

Et netværksmøde vil typisk forløbe efter

følgende struktur:  

Kl. 16.15: Velkomst og kaffe/kage/frugt.

Vi starter med en aktuel

perspektivering til dugfriske

ligestillingsdebatter. 

Kl. 16.30: Kort introduktion til dagens

tema, program og oplægsholder  Kl.

16.45: Oplæg fra ekstern oplægsholder

med efterfølgende dialog og spørgsmål 

Kl. 18.15: Et let måltid med et glas

vin/vand, hvor pointer fra dagens oplæg

sættes i relation til  vores muligheder

for at handle på den nye viden. Vi

drøfter hvordan det kan bruges

individuelt og i  organisationerne.

Sted: Alle møder afholdes hos 3F i

Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Tilmelding: Er du medlem af et

forbund i FIU-fællesskabet, foregår

tilmeldingen i din fagforening på

nedenstående FIU-kursusnummer. Er

du medlem af en fagforening uden for

FIU-fællesskabet, sker tilmelding til 

Pia Haandbæk på mail:

piha@danskmetal.dk med angivelse af

kursusnummer, navn og fødselsdag og

adresse, hvortil faktura for kursusgebyr

skal sendes.

T ILMELDING  OG  PRIS

Pris: 

4.950,00 kr. 

Tovholder: Susanne Fast Jensen.

Eventuelle spørgsmål kan mailes til

susanne.fast.jensen@3f.dk

Ku r s u s numme r :  5 20 7  2 1  00  1 8  


