PROGRAM

Kvindernes
internationale
kampdag 2022

TID OG STED

Åbning af det kønsopdelte
arbejdsmarked!

Tovholder:

Tak for din tilmelding til konferencen.
Vi glæder os til at se dig.
Du får her det endelige program.
Baggrund
Det danske arbejdsmarked er stadig et af de mest kønsopdelte.
Det er der mange negative konsekvenser ved: uligeløn, ringe
medarbejdertrivsel, manglende fleksibilitet i arbejdsstyrken og
basis for uhensigtsmæssige stereotypier.
Derfor markerer vi Kvindernes Internationale Kampdag med at
sætte fokus på, hvordan vi åbner det kønsopdelte arbejdsmarked.

Udbytte
Konferencen klæder dig på med ny viden om barslens økonomi,
mangfoldig rekruttering og hvordan et fag har oplevet en
forandring i kønssammensætningen. Desuden får du nye
perspektiver på udfordringerne gennem debatskabende teater
fra Rejsescenen.
Målgruppe
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagforeninger og fagforbund
samt øvrige ligestillingsinteresserede.

Tirsdag den 8. marts kl. 9.30/
10.00-13.00.
13.00-13.30: Frokost.
3F, Kampmannsgade 4, 1790
København V.

Susanne Fast Jensen.
Spørgsmål om indhold kan
stilles på mail
susanne.fast.jensen@3f.dk
Spørgsmål om økonomi ved din
deltagelse stilles til din egen
fagforening.

Program
Ordstyrer: Mette ”murer” Schak Dahlmann
Mette, der selv har kæmpet for sin rolle som
kvinde og LGBT+-person i byggebranchen er
vært for kampdagens program. Mette er
3F’er, murer og hendes historie er udgivet i
bogen ”Jeg er jo bare mig”.

Kl. 9.30 – 10.00:
Sinne Eeg Duo. Ankomst og
champagnebrunch. Begynd kampdagen i
selskab med en af Danmarks stærkeste
jazzsangerinder. Den prisbelønnede Sinne Eeg
synger egne sange og kompositioner af
prominente kvindelige musikere. Nyd
morgenmad og musik inden konferencens
start.

Kl. 10.00:
Velkomst ved Tina Christensen, Konstitueret
formand og ligestillingsansvarlig i 3F.

Kl. 10.05:
Videohilsen fra ligestillingsminister,
Trine Bramsen.

Kl. 10.10:
”Malerfaget – fra mandeklub til malende
kvinder” ved Michelle Frese,
malerforbundet Storkøbenhavn. Malerfaget
har undergået en transformation og er ikke
længere et lige så mandsdomineret fag som
tidligere. Godt en fjerdedel af
malerforbundets medlemmer er kvinder.
Michelle Frese fra Malerforbundet fortæller
hvordan den ændrede kønsfordeling præger
arbejdspladsen og hvilke udfordringer
fagforbundet hjælper deres medlemmer
med.

Kl. 10.25:
”Mangfoldig rekruttering til Forsvarets
uddannelser” ved Sofie Trier Jensen,
Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Forsvaret arbejder aktivt med at åbne det
kønsopdelte arbejdsmarked, ved at
rekruttere bredt og mangfoldigt.
Mangfoldighedsspecialist Sofie Trier Jensen
fortæller hvilke greb Forsvaret gør brug af
og peger på de udfordringer der stadig
hænger ved.

Kl. 10.55-11.15
Pause.

Kl. 11.15:
Teater: Premiere på Rejsescenens nye
debatforestilling MÆLK, som med humor,
sang og musik udfordrer det kønsopdelte
arbejdsmarked. Herefter skal forestillingen
på turné til lokale afdelinger og skoler i hele
landet.

Kl. 12.00-12.10
Pause.

Kl. 12.10:
”Barsel og de økonomiske konsekvenser”
ved Philip Rosenbaum, CBS. Adjunkt Philip
Rosenbaum fortæller om de økonomiske
konsekvenser, som kønnede valg på
arbejdsmarkedet har. Han samler op på
nyeste forskning inden for barsel og
familieliv.

Kl. 12.30:
”Når kvinder siger fra i politik – erfaringer fra
#EnBlandtOs” ved Maria Gudme,
Socialdemokratiet. Maria Gudme var som ung
politiker med til at starte kampagnen
#EnBlandtOs, som gav en stemme til kvinder i
en mandsdomineret verden præget af sexisme
og krænkelser. Hun fortæller her hvad
kampagnen har betydet for hende selv og
hvordan hun mener politikere kan understøtte
åbningen af det kønsopdelte arbejdsmarked.

Kl. 12.40:
”Hvordan får vi flere kvindelige
chauffører?” ved Lars William Wesch,
Branchedirektør, ATL Transportens
Arbejdsgivere (DI). Lars William Wesch er
medlem af en taskforce fra Transportens
Udviklingsfond og Godstransportens
Udviklings- og Uddannelsesfond, som
arbejder med at rekruttere flere kvinder til
at blive chauffører. Han fortæller om
taskforcens arbejde hidtil og det arbejde der
ligger foran.

Kl. 12.55:
Opsamling og afrunding.

Kl. 10.45:

Kl. 13.00-13.30

Mønsterbrydere fortæller om deres
erfaringer. Louise Larsen og Sonni
Nørgaard fortæller om deres erfaringer som
henholdsvis kvindelig gartner og tømrer.

Frokost
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