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VÆRT FOR

NETVÆRKET

 KARINA WILLUMSEN 

Karina Willumsen er musiker  og
politisk satiriker og har arbejdet med
ligestilling og feminisme i kunst,
kultur og konsulentbranchen i
mange år.  



INTRO
27. JANUAR 2022

Velkommen til FL-netværket. Vi
lærer hinanden at kende og taler
om vores forventninger og hvad vi
hver især håber at få ud af 
 netværket.  



SARA
LOUISE MUHR

3. MARTS 2022

Professor Sara Louise Muhr er
ekspert i, hvordan kønsteoretyper
former mænd og kvinders karrierer,
og hun vil i dette oplæg tale om,
hvordan man kan skabe systemisk
og strukturel forandring ude på
arbejdspladserne. 



MOLLY THORNHILL 

28. APRIL 2022  

Hvordan er det at være kvinde i et
mandefag? Komiker og feminist
Molly Thornhill gæster netværket og
giver udover lidt comedy også et
interview om sine perspektiver på
ligestilling i de kunstneriske fag
anno 2022.  



LAI CHRISTIAN

BALSIG

9. JUNI 2022

Denne eftermiddag vil transaktivist
og kommunikationschef Lai
Christian Balsig give et både
personlig og fagligt oplæg om
transkønnedes udfordringer og
kamp for lige rettigheder i Danmark.   



MILENA SKAARUP 

25. AUGUST 2022

Leder af Reden Internationals
Krisecenter Milena Skaarup vil i dette
oplæg fortælle om sit arbejde og om
livsvilkårene for de udenlandske
kvinder der lever på kanten af
samfundet og oplever den kønnede
slagside ved at befinde sig i
tvangsarbejde og prostitution. 



MAIA KAHLKE

LORENTZEN

27. OKTOBER 2022

Kan Trold Tæmmes? Konsulent og
forfatter Maia Kahlke Lorentzen
gæster netværket for at fortælle om 
 online hadfællesskaber, digital
chikane og synet på kvinder i
manosfæren. 



POLITISK

SAMTALESALON 

22. SEPTEMBER 2022

I dag står FL-netværket i
landspolitikkens tegn, når vi inviterer
en række politikere til at debattere
hvordan de vil knække udviklingen
og for alvor gøre det kønsopdelte
arbejdsmarked til fortid.  



FEMINISTISK

JULEAFSLUTNING

MED MUSIK 

9. DECEMBER 2022
Traditionen tro står FL-netværkets
juleafslutning i feminismens tegn,
når vi inviterer den fantastiske
ligestillingspolitiske musiker Lotte
Seide Mortensen forbi.  



 Tid og sted:
Der afholdes 8 netværksmøder fordelt hen over
året. Alle dage kl. 16.15 - 19.15.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

FIU-nr.: 5207 22 00 08
PRIS: 4.950 kr.

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen
fag- forening. Har du yderligere spørgsmål
kontakt Susanne Fast Jensen på:
susanne.fast.jensen@3f.dk

Er du medlem af et forbund i FIU-fællesskabet
foregår tilmelding i din fagforening gennem FIU-
sys på ovenstående FIU-kursusnummer.
Er du medlem af en fagforening uden for FIU-
fæl- lesskabet sker tilmelding til Mélanie Evers på
mail: meev@danskmetal.dk med angivelse af
FIU-nr., navn og fødselsdato.

Praktiske informationer

mailto:susanne.fast.jensen@3f.dk

