Ung
meningsdanner for
mangfoldige faglige
fællesskaber
En uddannelse der klæder dig på til at
arbejde for ligestilling og rummelighed
af minoriteter i forhold til køn,
etnicitet, og funktionsnedsættelser på
arbejdsmarkedet
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Ung meningsdanner for
mangfoldige faglige
fællesskaber
Baggrund
Uddannelsen er for dig, der brænder for at skabe mere inkluderende arbejdspladser og
skoler for alle unge, og som står og mangler de redskaber og det fællesskab, som gør at du
kommer i gang med at skabe forandring.
Unge rammes i særlig høj grad af ligestillings- og mangfoldighedsudfordringer:
Uddannelsesmuligheder er stadig præget af kønsstereotyper og mange unge kæmper med
at skille sig ud som minoritet. Unge kvinder tjener mindre end mænd og unge mænd møder
barrierer i forhold til at benytte deres barselsrettigheder. Især unge kvinder, LGBT+ personer
og etniske minoriteter oplever chikane og diskrimination, som de ikke bliver tilstrækkeligt
beskyttet imod. Derfor har vi brug for en ny generation af unge fagligt aktive, der kan løfte
og videreudvikle arbejdet med ligestilling og mangfoldighed i fagbevægelsen og ude på
arbejdsmarkedet.
Udbytte
Som deltager får du viden om unges udfordringer med ligestilling og mangfoldighed i
uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Derudover får du konkrete redskaber til at
skabe forandring gennem mundtlig og skriftlig formidling. Kort sagt får du redskaberne til at
sætte en dagsorden og skabe forandring for ligestilling og mangfoldighed.
Uddannelsen vil hjælpe dig til at blive klar på, hvad du som meningsdanner vil bruge dine
kræfter på. Vil du f.eks. forandre forholdene for unge med anden etnisk baggrund på din
arbejdsplads? Vil du sætte sexisme på dagsordenen i din afdeling? Eller vil du bruge
meningsdanneruddannelsen til at gøre din stemme som ung håndværker til en større del af
den offentlige debat? Som en del af ”Ung meningsdanner for mangfoldige faglige
fællesskaber” får du nye redskaber til både mundtlig og skriftlig formidling, gå-på-mod og et
fællesskab, som giver dig et godt og trygt ståsted for at skabe de forandringer, som du finder
vigtige.

Indhold
Viden:
• Viden om unges udfordringer med ligestilling og mangfoldighed under uddannelse og på
arbejdsmarkedet
• Normer og normkritik – hvordan skabes inklusion og eksklusion på arbejdspladsen?
Redskaber:
• Dialogredskaber – dialog om en inkluderende kultur blandt kollegaerne
• Tag ordet – på f.eks. klubmøder, generalforsamlinger, stormøder eller konferencer
• Debatindlæg og sociale medier – træning i at udtrykke dig skriftligt og slå igennem
• Find og træn din udtryksform eller vej til forandring
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Inspiration:
• Et stærk netværk med andre unge, der arbejder for ligestilling og mangfoldighed
• Besøg af organisationer med fokus på mangfoldighed fx Mino Danmark Ung,
Sammenslutning af unge med handicap, Under ombygning og Normstormerne.
Refleksion:
• Hvordan er jeg bedst solidarisk med mine klassekammerater og kollegaer?
• Intersektionalitet – hvordan ser ligestilling ud fra forskellige positioner f.eks. køns- og
etnisk ligestilling?
• Minoritetsstress – hvordan passer jeg på mig selv som meningsdanner?
Arbejdsformer
På uddannelsen får vi både ny viden, og vi øver os i at deltage i den offentlige debat.
Undervejs kommer du derfor til at lære at skrive og udgive læserbreve, bruge de sociale
medier og træne mundtlig debat. Uddannelsen kræver altså at du selv er aktiv i
undervisningen – men også mellem modulerne, hvor du f.eks. skal afprøve dig selv som
meningsdanner og måske have et lille projekt. På modulerne vil undervisningen veksle
mellem oplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde og besøg af interessante gæsteundervisere.
Der vil også være relevante ud-af-huset ture. Sammen skal vi skabe de bedst mulige rammer
for at lære nyt og udvikle os som meningsdannere.

Kursusteam

Kristine Esrom Raunkjær
Arbejder for FIU-Ligestilling/Dansk Metal og er
den faste kursusleder.

Ebbe Lykke Christoffersen
Arbejder for FIU-Ligestilling/3F og er en del af
det faste kursusteam.
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Mød bl.a. gæsteunderviserne/gæsteoplægsholderne:

Mette-Marie Nørlev
Normkritisk aktivist og tidligere tjener, som stod
bag en instagram-kampagne om at sætte fokus på
sexisme i restaurationsbranchen. Kampagnen gav
stemme til 200 beretninger om seksuel chikane.
Mette-Marie har arbejdet med forskellige NGO’er
og vil fortælle om hendes egne oplevelser med at
være en stemme i ligestillingsdebatten.

Nadeen Aiche
Forperson i Mino Danmark, som arbejder for at
udligne misrepræsentation og ulighed af
minoritetsetniske danskere. Nadeen har i fem år
arbejdet for at sætte antiracisme og feminisme på
dagsorden i Danmark. På uddannelsen vil hun
gæste med et oplæg om hendes personlige- og
politiske rejse og hun vil fortælle om vigtigheden
af at arbejde intersektionelt.

Michael Bjerring
Uddannet lærer, men kendt som dragtivisten
Mizz Privileze, der bl.a. er talsperson for
foreningen Lev og Lad Leve, som arbejder for at
stoppe hadforbrydelser mod LGBTQI+ personer.
Michael vil bruge sin erfaring fra +10 år i
ungdomspolitik, NGO-verdenen og som
selvstændig drag queen til at give workshops i
historiefortælling og mundtligt meningsdannelse.

Mette Schack Dahlmann
Murer, meningsdanner og modtager af
”Fællesskabsprisen”. Mette kæmper for bedre
vilkår for kvinder og LGBT+ personer i
håndværkerfagene, og hun forstår at fortælle
historier så både politikere og medier lytter. I sit
indlæg vil hun dele sine meningsdannererfaringer
og guide dig som deltager til at finde dine egne
historier med forandringspotentiale.
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Målgruppe
Fagligt aktive under 31 år, der vil arbejde for ligestilling og mangfoldighed på skoler,
arbejdspladser og i samfundet. Som deltager kan du være tillidsvalgt, potentiel tillidsvalgt
eller på anden måde fagligt aktiv.
Tilmelding og pris
FIU-nr.: 5207 22 00 47
PRIS: 5.775kr.
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening

Tovholder
Kristine Esrom Raunkjær
Har du spørgsmål til kurset kontakt Kristine på mail: krer@danskmetal.dk

Tid og sted
6 dages kursus, bestående af 3 gange 2 dage.

Modul 1: Metalskolen Jørlunde
Lørdag den 26. marts kl. 10.00 – 18.00, samt aftenaktivitet.
Søndag den 27. marts kl. 9.00 – 15.00.
Slagslundevej 13, 3550 Slangerup (fælles bus fra Københavns Hovedbanegård)
Modul 2: Trekantområdet/Afhænger af deltagersammensætning
Lørdag den 23. april kl. 10.00 – 18.00, samt aftenaktivitet.
Søndag den 24. april kl. 8.30 – 15.00.
Modul 3: København/Afhænger af deltagersammensætning
Lørdag den 11. juni kl. 10.00 – 18.00, samt aftenaktivitet.
Søndag den 12. juni kl. 9.00 – 15.00.
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