
 

Undgå krænkende arbejdspladskultur 

 - vind på bundlinjen bl.a. i form af formindsket sygefravær 

Onsdag den 25. november kl. 10:00 – 13:30  

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. 

 

Konferencen afholdes både fysisk i 3F’s HB-sal og digitalt. 3F’s HB sal er indrettet med 

plexiglas mellem pladserne, afstand efter sundsstyrelsens anbefalinger, individuel 

håndsprit mm. Tilmelding skal ske uanset i hvilken form man ønsker at deltage i kon-

ferencen. 

Program med ca. tider: 

10:00 – 10:10: Velkomst, overblik over og introduktion til 3F’s og (FIU-Ligestillings) 

forebyggende arbejde og nye undersøgelse om vold og seksuel chikane v/ Søren Hei-
sel, Ligestillingsansvarlig i 3F. 

10:10 – 10:20:   
            Inspiration og erfaringer fra ASTRAPI-projektet,  

https://astrapi-project.eu/. Hvad kan vi i Dansk Fagbevægelse 

lære af ASTRAPI-projektet? - et EU-projekt der udvikler værk-
tøj til forebyggelse af seksuel chikane på arbejdsmarkedet v/ 

Susanne Fast Jensen, konsulent i 3F’s Ligestillingssekretariat. 
 

 

10:20 – 10:50: Præsentation af forskningsresultater om sammenhæng mellem sek-
suel chikane på arbejdspladsen fra kolleger, ledere og borgerne og risikoen for udvik-

lingen af depressive symptomer v/ Reiner Rugulies, Professor, Ph.d., cand.psyk på 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.  

10:50 – 11:05: TDC’s voldsforbyggende arbejde v/ John Monrad Gerbild, medarbej-

der repræsentant i ligebehandlingsudvalget hos TDC. 

11:05 – 11:25: Pandemien har skabt øget fokus på vold i hjemmet, hjemmearbejde 

og arbejdsmiljø. Hvad er udfordringerne? Hvad kan vi i fagbevægelsen gøre? v/ Linda 
Berggren Wilson, socialfaglig leder og Tina Østergaard, forstander på Krisecenter Gar-

vergården. 

11:25 – 11:40: Pause  

11:40 – 12:15: Teater som udgangspunkt for dialog om seksuel 

chikane. 
”Rejsescenen” viser udpluk af ”overtrådt” – et debatteater om  

seksuel chikane.  

https://astrapi-project.eu/


”Rejsescenen” orienterer om de foreløbige erfaringer. 
12:15 – 12.30: Den politiske indsats mod seksuel chikane og sexistisk kultur på ar-

bejdspladsen. Nye planer fra regeringen? v/Lars Aslan Rasmussen, Ligestillingspolitisk 
ordfører (S).  

12:30 – 12:40: Pause 

12:40 – 12:55: Prisoverrækkelse. Som det har været traditionen i adskillige år over-
rækkes en pris til en person der har gjort en særlige indsats for at forebygge kønsbe-

stemt vold og/eller seksuel chikane. Næstformanden i FH vil samtidig sætte det i rela-
tion til FH’s arbejde med seksuel chikane, v/ Majbrit Berlau, næstformand Fagbevæ-
gelsens Hovedorganisation. 

12:55 – 13:20: Digital chikane på arbejdsmarkedet – hvordan kan fagbevægelsen 
forebygge digital chikane v/ Maia Kahlke Lorentzen, ekspert i cyber-sikkerhed og digi-
tal dannelse hos Cybernauterne.  

13:20 – 13:30: Afrunding af dagen sammen med en kort præsentation af FIU-
Ligestillings nye pjecer og kommende aktiviteter omkring arbejdet med seksuel chi-

kane og forebyggelse af sexistiske arbejdspladskulturer v/ Trine Rasmussen, studen-
termedhjælper i 3F’s Ligestillingssekretariatet.  

13:30: Frokost. På grund af Corona forventes frokosten at være stående, med en god 

mørk frokostbolle og en kold vand. 

Tilmelding fysisk deltagelse:  

Er du medlem af et forbund tilsluttet FIU-fællesskabet foregår tilmelding i din fagfor-
ening gennem FIU-systemet med FIU-kursusnummer 5207 20 00 51.  

Er du medlem af en fagforening udenfor FIU-Ligestilling sker tilmelding til Pia Haand-

bæk på mail: piha@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødsels-
dag.  

Tilmelding digitalt:  
Tilmelding skal ske på FIU-kursusnummer 5207 20 00 91.  
Når du har tilmeldt dig digitalt, vil du modtage et link til konferencen.   

Tovholder: 

Susanne Fast Jensen, 3F.  
Spørgsmål kan mailes til: 

susanne.fast.jensen@3f.dk  

mailto:piha@danskmetal.dk
mailto:susanne.fast.jensen@3f.dk

