DANSK
LGBT+
PROGRAM
100.000 medarbejdere eller knap halvdelen
af alle LGBT+ personer skjuler deres kønsidentitet eller seksuelle orientering, når de
går på arbejde. Det viser endnu en Epinionsmåling, som LO, FTF og Akademikerne fik
foretaget i august 2016

LGBT Danmark vil gøre op med det høje antal
usynlige LGBT+ medarbejdere og -ledere.

Når hele LGBT+ personalet tør være sig selv, er
det nemmere at koncentrere sig om arbejdet.

Med programmet Empatisk Arbejdsmarked
tilbyder vi kurser og en certificering til den
offentlige og private sektor samt
fagbevægelsen.

Når lederne får øje på LGBT+ personalets særlige
erfaringer og kompetencer, vil det afspejle sig
i produktiviteten, kerneydelsernes målgrupper,
og give værdi og diversitet til hele samfundet.

Empatisk Arbejdsmarkeds formål er en effektiv
og meningsfuld inklusion af bøsser, lesbiske,
biseksuelle og transpersoner på arbejdet.
Programmet skal modvirke minoritetsstress
og frygt for stigmatisering, som mange LGBT+
- personer stadig oplever i alle slags jobs.

”Faktisk er det meget
trist, at titusindvis af
lønmodtagere stadig

Vi tilbyder arbejdsgivere, HR, tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter vigtig viden og
værktøjer samt oplysningsfilm om LGBT+ til
medarbejderne. Sådan kan ledelsen tydeliggøre,
at arbejdsmiljøet er inkluderende og lige for alle.

Vores samarbejdspartnere globalt

gemmer sig væk.”
FTF-formand
Bente Sorgenfrey

PRIS OG MEDLEMSKAB
Et medlemskab af Empatisk Arbejdsmarked indebærer
et certificeringsprogram, der udvikler sig i takt med
arbejdspladsens fremskridt.
Medlemsskabet starter med et orange basismedlemsskab,
der i takt med indsatsen udvikler sig til et grønt, blåt og
endelig et lilla medlemskab, der markerer, hvor langt man
er i processen med inklusion.

ORANGE
MEDLEMSKAB

LGBT+ er
en internation
al
fælles betegn
else
for Lesbian, G
ay,
Bisuexual and
Transgender

• Basismedlemskab
• Basiscertificeringslogo til hjemmeside, print og tryk
• Basisuddannelse af ledere, HR, tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter
• Medarbejderkampagne med oplysning og kortfilm
• Kortlægning af LGBT+ inklusionen i arbejdsmiljøet
PRIS 25.000 kr. ex moms

GRØNT
MEDLEMSKAB

•
•
•
•
•

Trin 1 efter basis er gennemført
Udvikling af strategi for inklusion af LGBT+
Work Equality Index - Måling af arbejdspladsens indsats
Opfølgning
Netværksmøder

PRIS 15.000 kr. ex moms

VI TILBYDER OGSÅ
Sideløbende med programmet tilbyder vi
konferencer om LGBT+ på arbejdsmarkedet,
events og kurser:
• Empowerment-kurser for LGBT+
medarbejdere og – ledere

• Karrierekurser for LGBT+ medarbejdere
og – ledere
• Deltagelse i Empatisk Arbejdsmarkeds
konference
• Kåring af Danmarks bedste LGBT+
arbejdspladser
• Kåring af stærke rollemodeller

Empatisk Arbejdsmarked ved LGBT Danmark er støttet af Det Obelske Familiefond og Dansk Tennis Fond
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