
Under West Pride bjuder Sensus och TCO in till sex seminarier i Pride House. 
Ta chansen att lära dig mer om hur facken jobbar mot diskriminering och för ett 
inkluderande arbetsliv. Alla är välkomna att komma och lyssna och diskutera! 

West Pride 2019
Sensus och TCO:s seminarier

Onsdag 12 juni kl 14 .00-15.30, Riksarkivets hörsal

Elevhälsa för alla 
För HBTQ-elever och elever tillhörande andra minoriteter 
innebär skolvardagen en ökad risk för utsatthet i form av 
kränkningar, våld och trakasserier och dessutom en ökad 
risk när det kommer till psykisk ohälsa.
Programpunkt: #212
Samarbetspartner: GRC, RFSL, Rädda barnen, Vårdför-
bundet och Sensus.

Torsdag 13 juni kl 13.00-13.45, Riksarkivets hörsal

Sexuella trakasserier 
Hilda Johansson, en av två ordföranden för Vision 
Göteborg, pratar om det fackliga arbetet mot sexuella 
trakasserier i Göteborgs stad. Vi tittar på vad som kan se 
olika ut, på vad som fungerar bra och vad som fungerar 
mindre bra, och diskuterar tillsammans hur vi kan växla 
upp arbetet ännu mer.
Programpunkt: #193
Samarbetspartner: Vision, Sensus, TCO.

Torsdag 13 juni kl 14.00-14.45, Riksarkivets hörsal

Make Equal 
Om projekten Näthatshjälpen & Skärpning 
Hur pågående debatter och eventuella beslut inom EU kan 
påverka queera rum på internet. GDPR , hur man modere-
rar ett internetrum på ett intersektionellt och inkluderande 
sätt, samt hur vi kan arbeta mot näthat utifrån queera och 
antirasistiska perspektiv.
Programpunkt: #220
Samarbetspartner: Make Equal, Sensus, TCO.

Fredag 14 juni kl. 11.00-11.45, Artisten C310

Chefers förutsä!ningar för a! 
arbeta mot diskriminering 
Panelsamtal om chefers förutsättningar för att kunna jobba 
för ett samhälle och arbetsliv fritt från kränkande särbe-
handling och diskriminering. Samtalet leds av Seroj Ghazari-
an, utvecklingsledare mänskliga rättigheter, Göteborgs stad.
Programpunkt: #198
Samarbetspartner: Vision, Sensus och TCO…

Fredag 14 juni kl 12.00-12.45, Artisten C310

Arbetet mot diskriminering i 
Göteborgs stad
En föreläsning med Seroj Ghazarian om hur vi kan inspirera 
arbetsgivarna till att vilja mer med sitt likabehandlingsarbe-
te och hitta glädjen och nyttan i det, följt av en diskussion i 
rummet om hur vi ska kunna omsätta detta i praktiken. 
Programpunkt: #204 
Samarbetspartner: Vision, Sensus, TCO.

Fredag 14 juni kl 13.00-13.45, Artisten C310

Varför har Unionen e! HBTQ 
pris? 
Fackförbundet Unionen berättar om sitt HBTQ-pris tillsam-
mans med Sensus Västra Sverige som fick priset 2015.
Programpunkt: #215
Samarbetspartner: Unionen, TCO & Sensus.
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