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TID OG STED 
 
Fredag den 19. august 2021  
kl. 10.00 – 13.00.  
Koncert og brunch fra 9.30. 
Der sluttes af med let frokost og 
networking.  
 
3F, Kampmannsgade 4,  
1790 København V.  
 

Tilmelding:   
FIU-nr.: 5207 22 00 21 
Er du medlem af et forbund 
tilsluttet FIU-fællesskabet skal 
tilmelding ske i din fagforening 
gennem FIU-sys på ovenstående 
FIU-kursusnummer.  
Er du medlem af en fagforening 
udenfor FIU-fællesskabet 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 
 
 
 

 
LGBT+ ligestilling på 
det danske 
arbejdsmarked 
PRIDEKONFERENCE 2022 
 
 
 

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+ personer (lesbiske, bøsser, 
biseksuelle, transkønnede og andre minoriteter i forhold til køn og seksuel 
orientering) i samfundet. I FIU-Ligestilling sætter vi fokus på udfordringerne 
for LGBT+ personer på arbejdsmarkedet. 
 

Udbytte 
• Ny viden og undersøgelser om LGBT+ ligestilling på arbejdsmarkedet i 
Danmark og internationalt 
• Indlæg fra LGBT-organisationer og andre aktører der arbejder med LGBT+ 
ligestilling 
• Best practice 
• Aktører fra faglige organisationer og arbejdsgiversiden giver deres bud på 
udfordringer og løsninger og fortæller hvordan de selv arbejder med at øge 
LGBT+ ligestillingen 
 

Målgruppe: 
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagbevægelsen, samt alle andre der vil være 
med til at sætte fokus på emnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se program på næste side 
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Foreløbigt program – vi tager forbehold 
for ændringer 
 
Kl. 9.30-10.00 
Ankomst, morgenkoncert og brunch 
Niss Stricker er musiker og historiefortæller, og 
vil med sin harpe og sine viser starte dagen på 
bedste vis. Foruden at være frontfigur i det 
prisvindende dragband Aupair Outrair, har Niss 
tre soloalbum bag sig. Hans musik og 
fortællinger er både humoristiske, eventyrlige 
og dragende og er den perfekte måde at starte 
pridekonferencen på. 
 
 
Kl. 10.00 – 10.05:  
Velkomst til konferencen, v/ Tina Christensen, 
næstformand og ligestillingsansvarlig 3F.   

 
 
10.05 - 10.25: 
Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i 
LGBT+ Danmark, giver os sin status på, hvor vi 
er med LGBT+ Ligestillingen generelt og på 
arbejdsmarkedet. Det har været et 
begivenhedsrigt år, hvor vi bl.a. har fået både ny 
lovgivning og trepartsaftale, som har betydning 
for ligestillingen af LGBT+ personer. Susanne vil 
give os indblik i ændringerne, og hvad de fører 
med sig af nye muligheder og udfordringer, som 
vi som tillidsvalgte og fagforeninger skal være 
opmærksomme på. 
 
 

Kl. 10.25 – 10.40: 
Kari Pedersen, medlem af hovedbestyrelsen og 
Vestbestyrelsen i PROSA, Peder Holk Svendsen, 
medlem af bestyrelsen i HK Privat og Lillian 
Højbjerg, kasserer i 3F Holstebro giver deres 
bud på en personlig pride tale. De er alle tre 
tidligere deltagere på FIU-Ligestillings 
meningsdanneruddannelse for LGBT+ 
ligestilling. 

 
 

Kl. 10.40 – 11.05:  
Jalal Arabi er kendt fra DR3-serien Macho. 
Jalal vil fortælle om sit liv som transmand, 
muslim og up coming komiker, og om hans 
oplevelser på et arbejdsmarked der kan være 
svært at navigere i, når man både er 
transperson og palæstinenser. Der vil til sidst 
være en Q&A runde, hvor det er muligt at 

stille Jalal et par spørgsmål.  

Kl. 11.05 – 11.15: 
Pause 

 
 

11.15-11.25:  
Kristine Esrom Raunkjær, konsulent i FIU-
Ligestilling og Dansk Metal, fortæller om FIU-
Ligestillings miniundersøgelse af seksuel chikane 
blandt LGBT+ personer og deler inputs til 
handlemuligheder for tillidsvalgte. 
 
 

11.25-11.40:  
Vi har fået en ny barselslov med nye rettigheder 
for LGBT+ personer. FHs næstformand Majbrit 
Berlau fortæller og de nye muligheder loven 
giver, og derudover vil hun også fortælle hvilke 
ønsker FH havde i forbindelse med processen 
med at lave loven, og hvor der stadig er plads til 
forbedringer. 

 
 
11.40-11.55  
Yanaba Mompremier Rymark Sankoh, 
sekretariatsleder i LGBT Asylum, fortæller 
om organisationens arbejde med LGBT+ 
flygtninge og asylansøgere og kommer med 
deres bud på, hvordan vi bedst som 
tillidsvalgte og fagforening støtter LGBT+ 
personer med flygtningebaggrund på 
arbejdspladserne. Både de LGBT+ personer, 
der i øjeblikket flygter fra Ukraine samt de 
LGBT+ personer, der flygter fra andre lande.   
                    

                    
Kl. 11.55-12.10:  
Sara Lynge Skovhede, Equality, diversity & 
inclusion leader i Ikea, fortæller om Ikeas 
arbejde LGBT+ ligestilling og hvilke muligheder 
og udfordringer hun møder i arbejdet, herunder 
hvordan de sikrer medarbejdernes opbakning og 
involverer de tillidsvalgte. Sara vil også dele sine 
råd til virksomheder, der gerne vil starte 
arbejdet med inklusion og ligestilling af alle 
kollegaer uanset kønsidentitet og seksuel 
orientering. 
 
 

Kl. 12.10 – 12.20: 
Pause 
                                         Fortsættes på næste side 
 

Program 
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Kl. 12.20 – 12.50:  
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. 

 
 
Kl. 12.50-13.00:  
Farvel og tak v/ Majbrit Berlau, Næstformand i 
FH.  
 

 
Kl. 13.00:  
Frokost og networking. 
Der sluttes af med let frokost og networking. 


