
 
 
Tid og sted: 
 
Onsdag den 8. marts 2023  
Kl. 10.00 – 13.00 (ankomst fra 
kl. 9.30). 
 
Politiken PRESSEN, Vester 
Voldgade 33, 1785 Kbh V. 
 

Tilmelding er nødvendig:   
 
FIU-nr.: 5207 23 00 00  
Du kan tilmelde dig på 2 
måder: 
 

1. Du kan tilmelde dig via din 
fagforening, hvis de er med 
i FIU (er du i tvivl om du er 
det, kan du se en 
oversigt her). Når du 
tilmelder dig hos dem, skal 
du bruge ovenstående FIU-
nummer.  
 

2. Vil du tilmelde dig uden om 
din fagforening, eller er du 
medlem af en fagforening 
uden for FIU, foregår 
tilmelding ved skrive til 
Mélanie Evers, Dansk 
Metal på 
meev@danskmetal.dk med 
FIU-nummeret. 

 
Pris: Gebyrfrit. 
  

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

PROGRAM 

8. marts 2023 
 

Kvinder får mindre i løn, de får mindre prestigefyldte opgaver, og de laver størstedelen 
af det ulønnede omsorgsarbejde i familien. I år bruger vi Kvindernes Internationale 
Kampdag på at sætte fokus på kvinders økonomi, og hvordan opgaverne bliver fordelt 
på arbejdspladserne og i hjemmet. For vi er nødt til at gøre op med, hvilke opgaver vi 
anser for værdifulde og prestigefyldte – og hvilke køn, vi som samfund forventer, 
løfter hvilke opgaver.   

 

Kl. 9.30:  
Dørene åbner. 
 

Kl. 10.00:  
Velkomst ved Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal Hovedstaden. 
 

Kl. 10.10:  
Økonomi og ligestilling går hånd i hånd. Eva Svavars, forkvinde for 
Kvindeøkonomien og bestyrelsesmedlem, Benedikte Løje Nielsen, stiller skarpt på, 
hvad penge betyder for ligestillingen. Hvilken konsekvens har det for kvinders 
position i samfundet, at de fortsat tjener mindre, sparer mindre op og investerer 
mindre end mænd gør? 
 

Kl. 10.45:  
Pause. 
 

Kl. 11.00: 
Hvad er det værd at smøre madpakker, synge godnatsang og ordne vasketøj? 
Postdoc i økonomi ved CBS, Anne Sophie Lassen, gør os klogere på, hvad det 
ulønnede omsorgsarbejde i familien og i hjemmet rent faktisk er værd. 
 

Kl. 11.35:  
Pause inkl. frokost.   
 

Kl. 11.50:  
Skal du også være en del af nej-klubben? Lise Vesterlund, økonomiprofessor og 
en af forfatterne bag bestselleren ’The No Club’, der netop er udkommet på 
dansk, giver os et indblik i, hvordan vi kan få sat en stopper for de karriere-
hæmmende opgaver, der bliver ved med at kravle op på kvinders skriveborde.  
 

Kl. 12.25:  
Hvordan får vi lavet reelle ændringer på arbejdspladserne og i hjemmene?  
Vi indbyder en række aktører til i fællesskab at finde frem til 3 gode bud på 
konkrete løsninger.   
 

Kl. 12.55:  
Afrunding og god kampdag! 
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