PROGRAM

ÅBNING AF DET
KØNSOPDELTE
ARBEJDSMARKED –
MOMENTUM?
KONFERENCE 2021
Baggrund
Det danske arbejdsmarked er meget kønsopdelt. Usædvanlig
meget, sammenlignet med andre lande.
Det har negative konsekvenser for ligeløn, trivsel og effektivitet.
Der synes her i 2021 at være bred interesse for at handle aktivt.
Både arbejdsmarkedets parter og andre institutioner samt
organisationer har indenfor det sidste år præsenteret nye
undersøgelser og handlemuligheder. For at få øje på og drøfte nye
handlemuligheder afholdes denne konference som giver
inspiration og forslag til nye konkrete tiltag til handling.

Udbytte
Konference skal give inspiration og konkrete tiltag til handling, så
det danske arbejdsmarked kan blive mere åbent og inkluderende.

Målgruppe
Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og
ansatte i fagbevægelsen og andre interesserede.

Tid og sted:
Torsdag den 16. september 2021
kl. 13.00 – 16.00
3F, Kampmannsgade 4, 1790
København V.

Tilmelding:
FIU-nr.: 5207 21 00 86
Er du medlem af et forbund, som
er tilsluttet FIU-fællesskabet, kan
du tilmelde dig i din lokale
fagforening på FIU-nummeret.
Ansøgning og godkendelse skal
ske i din egen fagforening.
Ellers foregår tilmelding på mail
til: meev@danskmetal.dk med
angivelse af FIU-nummer samt din
fødselsdato.

Pris:
Gebyrfrit.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen.
Spørgsmål kan stilles på mail
susanne.fast.jensen@3f.dk

Program
Kl. 13.00 - 13.05:
Velkomst og præsentation af dagens
tema og program v/ Tina Christensen

Kl. 13.05 – 13.15:
Overblik over FIU-Ligestillings arbejde
med åbning af det kønsopdelte
arbejdsmarked v/ Mélanie Evers, FIULigestilling

Kl. 13.15 – 13.25:
Hvilken betydning har en mentorrelation
for unge på arbejdsmarkedet? v/ et
mentorpar fra FIU-Ligestillings
mentorordning

Kl. 13.25 – 13.45:
Boglancering: ny bog med udgangspunkt
i at være kønsminoritet i et fag – Pointer
fra bogen fremlægges, som uddeles og
signeres. Bogens indhold sættes desuden
ind i et ”womenomics- perspektiv”. v/
Mette Schak Dahlmann & Anne-Mette
Barfod, Powerkvinderne

Kl. 13.45 - 13.55:
Pause. Bobler og ”Mette-murer” signerer
bøger.

Kl. 13.55 - 14.15:
Vejen til større diversitet i
byggebranchen – Præsentation af rapport
fra Foreningen for Byggeriets
Samfundsansvar samt anbefalinger til
handlingsmål v/ Christina Schultz & Karin
Parbst fra Foreningen for Byggeriets
Samfundsansvar

Kl. 14.15 - 14.30:
En personlig fortælling om at være
kønsminoritet i et fag v/ mentee fra FIULigestillings mentorordning

Kl. 14.30 - 14.55:
Normer og stereotyper på
arbejdsmarkedet – hvordan bryder vi
dem? v/ Rikke Voergård-Olesen,
Normværk

Kl. 14.55 - 15.05:
Pause. Kaffe og lidt sødt.

Kl. 15.05 – 15.25
Frafald og trivsel blandt minoritetskøn
på danske erhvervsuddannelser –
Præsentation af rapport fra Institut for
Menneskerettigheder v/ Lumi Zuleta,
Institut for menneskerettigheder

Kl. 15.25 - 15.50:
Paneldebat og indlæg: Hvordan sikres
mere inklusion for minoritetskøn på
ungdoms- og erhvervsuddannelser – og
dermed på arbejdsmarkedet? v/ Morten
Ryom, 3F Ungdom, Julie Bjerg Jakobsen,
Sygeplejestuderendes
Landssammenslutning, Clara Elif, Mino
Ung og Carl Emil Lind Christensen fra
Metal Ungdom

Kl. 15.50 – 16.00
FH’s politik på området, opsamling og
tak for i dag v/ Majbritt Berlau

