FAGBEVÆGELSENS FÆLLES

KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG

Invitation til konference om
det kønsopdelte arbejdsmarked
og uddannelsesvalg.
Søndag den 8. marts i København hos
IDA, Kalvebod Brygge 31, Kbh. V

Det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesvalg er
et stort problem, både for den enkelte men også for arbejdsmarkedet og for samfundet som helhed. 31 faglige
organisationer er i anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag gået sammen om at få løftet den vigtige
samfundsopgave det er at skabe et arbejdsmarked, hvor
drenge og piger, kvinder og mænd kan udleve deres
drømme uden at blive begrænset af sejlivede fordomme
om køn og kompetencer. Vi har inviteret politikere, eksperter og repræsentanter for arbejdsgiverne med, for
sammen med os at diskutere, hvordan vi modarbejder
det særdeles kønsopdelte uddannelsesvalg og arbejdsmarked, der kendetegner Danmark.
Program for konferencen
Moderator: Journalist Anja Bo
10.00 Morgenmad
Fælles program som sendes fra
København til Aarhus, Odense og Aalborg
10.30 Velkomst
Majbrit Berlau, næstformand i FH
– Fagbevægelsens Hovedorganisation
10.40 Åbningstale
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
10.50 Kønnets betydning for unges uddannelsesvalg
Steen Baagø Nielsen, lektor på RUC
11.10 Hvordan åbner man vejen for piger ind i
håndværksfagene?
Nina Groes, direktør og stifter af Divérs
11.30 Pause
TILMELDING senest 1. marts på mail til Pia Haandbæk
på piha@danskmetal.dk. Skriv antal voksne/børn og
byen du tilmelder dig til. Deltagelse er gratis.

11.50 Det kønsopdelte arbejdsmarked i dag
(videointerview)
Helle Holt, seniorforsker ved VIVE
12.00 ”Kvindefald” – strukturelle og kulturelle forhindringer for kvinders karriere
Helle Rabøl Hansen, jurist og post.doc på DPU,
tilknyttet NOISE-projektet
12.20 Målet er at åbne uddannelsesvalget og skabe
et mangfoldigt arbejdsmarked, men hvordan?
Vi har inviteret de offentlige og private arbejdsgivere til, sammen med os, at udpege udfordringer omkring det kønsopdelte uddannelsesvalg og arbejdsmarked. Vi vil herefter sammen
med et politisk panel drøfte, hvordan vi i fællesskab og hver for sig kan bidrage til at åbne det
kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesvalg.
Lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer:
Steen Christiansen, næstformand i KL’s løn- og
personaleudvalg og borgmester i Albertslund
Mette Fjord Sørensen, DI’s chef for forskning,
videregående uddannelser og mangfoldighed
Majbrit Berlau, FH’s næstformand
Lars Qvistgaard, Akademikernes formand
Politisk panel:
Kasper Sand Kjær (S), uddannelsesordfører,
fmd. for beskæftigelsesudvalget og medlem af
ligestillingsudvalget
Samira Nawa (R), beskæftigelses- og
ligestillingsordfører
Astrid Carøe (SF), ligestillings- og
uddannelsesordfører
13.30 Tak for i dag

Er du medlem af et forbund, som er tilsluttet FIU-fællesskabet, kan du tilmelde dig i din lokale fagforening
på FIU-nr.: 5207 20 00 00. Ansøgning og godkendelse
skal ske i din egen fagforening.
31 faglige organisationer står bag arrangementerne i Aalborg, Aarhus, Odense og København:
3F • AC • Danmarks Lærerforening • Dansk Journalistforbund • Dansk El-Forbund • Dansk magisterforening • Dansk Metal
Dansk Psykolog Forening • Dansk Socialrådgiverforening • DJØF • DSR • Ergoterapeutforeningen • Farmakonomforeningen • FOA
Forbundet arkitekter og Designere (FAOD) • Forsikringsforbundet • Gymnasieskolernes Lærerforening • HK • IDA • JA (Jordbrugsakademikerne)
Kommunikation og Sprog • Pharmadanmark • PROSA • Radiograf Rådet • Socialpædagogerne • Konstruktørforeningen • TL
Fagbevægelsens Hovedorganisation • Danske Bioanalytikere • Uddannelsesforbundet • Den Danske Dyrlægeforening • LO Fyn • LO Aalborg

