LGBT+ ligestilling på
det danske arbejdsmarked
Baggrund:
Hvert år i august fejres Pride i København, Århus og Aalborg, som har til formål på en festlig måde at synliggøre LGBT-personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede m.fl.) i samfundet. FIU-Ligestilling tager del i denne markering bl.a. ved at afholde en konference, hvor vi gør status på, hvordan det
står til med LGBT-ligestillingen på arbejdsmarkedet og i fagbevægelsen, samt
drøfter handlemuligheder.
I år har vi ligesom Priden et fokus på LGBT+kvinder, og hvilke særlige udfordringer de møder på arbejdsmarkedet og generelt i samfundet.
Derudover har vi inviteret repræsentanter fra en række spændende
LGBT+ ligestillingsinitiativer og -projekter, der kan give inspiration til det faglige LGBT+ arbejde.
Udbytte:
Formålet er, at blive opdateret på hvordan det står til med LGBT+ ligestillingen
på de danske LO-arbejdspladser, og finde nye veje til hvad der kan gøres for
at forbedre vilkårene for LGBT-personer på arbejdsmarkedet.
Målgruppe:
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagbevægelsen, samt andre der vil være med
til at sætte fokus på emnet.
Indhold:
9.00-9.20
Velkomst v/Søren Heisel, ligestillingsansvarlig i 3F. Søren præsenterer
kort en ny undersøgelse, 3F har udarbejdet om LGBT-personer på arbejdsmarkedet.

9.20-9.30
Derfor fejrer vi Pride! Lars Henriksen fra Copenhagen Pride fortæller om
Pridens formål, og hvorfor Priden i år har valgt at sætte fokus på LGBT+ kvinder.
9.30-10.10
Erfaringer fra FIU-Ligestillings 3-årige LGBT+ undervisningsprojekt.
Underviserne Ronja Mannov Olesen, Jannick Friis Christensen og Rikke
Voergård-Olesen fortæller om deres erfaringer med at undervise tillidsvalgte
i at bruge normkritik som et værktøj til at skabe en mere inkluderende arbejdsplads.
10.10-10.20
Inspiration fra den europæiske fagbevægelses indsats for at skabe trivsel for
LGBT+ personer på arbejdsmarkedet bl.a. gennem overenskomsterne. V/ Kristine E. Raunkjær, konsulent i FIU-Ligestilling
10.20-10.30
Pause
10.30-10.50
Moisha Anden, talsperson for Sabaah – en forening for LGBT+ personer
med minoritetsetnisk baggrund – fortæller om hvilke særlige udfordringer biog homoseksuelle kvinder og transkvinder fra foreningens målgruppe står
overfor, og hvordan Saabaah arbejder med at imødekomme denne gruppes
udfordringer – fx ved opstarten af kvindecafeen Cafe +.
10.55-11.25
Mette Sofie Haulrich, Kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden og Karen Ewers Haahr, projektleder i AIDS-Fondet sætter fokus på
ulighed i sundhed blandt lesbiske, queers og biseksuelle kvinder. Aidsfondet
har lavet en undersøgelse om seksuel sundhed, som viser at det danske sundhedsvæsen mangler viden og kompetencer til at kunne vejlede lesbiske,
queers og biseksuelle kvinder. Sammen kommer Karen og Mette Sofie med
bud på, hvordan vi sørger for, at sundhedsmedarbejdere får den relevante faglige viden og kompetencer, så fejlbehandling og negative oplevelser undgås.
11.25-11.45
Janne Juul og Malene Rungvald Christensen fra LGBT Danmark fortæller
om certificeringsprogrammet ’Empatisk arbejdsmarked’. Et tilbud, som skal
øge ledere og tillidsrepræsentanters indsigt i lesbiske, bøsser, biseksuelle og
transpersoners sociale liv og vilkår på arbejdspladsen. Empatisk Arbejdsmarked vil nedbryde myter, hyggehomofobi og forskelsbehandling og øge trivsel
og arbejdsro i stedet.

11.45-11.55
Hvad har bikiniklædte babes med mørtel og murerfaget at gøre? Mette Schak
Dahlmann, murer og meningsdanner, sender videohilsen, og sine inputs til
hvordan man kan gøre hverdagen bedre for kvinder og lgbt+ personer i håndværkerfagene.
11.55-12.25
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.
Foreløbigt har følgende bekræftet deres deltagelse:

Charlotte Rønhof, underdirektør i DI, Joan Prahl, forbundssekretær i FOA,
Anne-Lise Nyegaard, faglig sekretær i Dansk Metal, Steen Müntzberg, underdirektør DA

12.25
Farvel og tak v/ Nanna Højlund, Næstformand i LO
Tid og sted:
Fredag den 18. august 2017 kl. 9.00 – 12.30.
Der sluttes af med frokost og networking.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Tilmelding:
FIU-nr.: 5207 17 00 41
Er du medlem af et forbund under LO foregår tilmeldingen i din fagforening
gennem FIU-sys på ovenstående FIU-kursusnummer.
Er du medlem af en fagforening uden for LO sker tilmelding til Pia Haandbæk
på mail: piha@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdag.
Pris
Gebyrfrit.
Tovholder:
Susanne Fast Jensen.
Spørgsmål kan stilles på mail til:
susanne.fast.jensen@3f.dk

