FÖRELÄSNINGAR OCH MANIFESTATION

Lön hela dagen
4 mars 2020 i Göteborg

Föreläsningar, manifestation och föreställning
TCO Göteborg: Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Polisförbundet, Unionen, Vision och Vårdförbundet
uppmärksammar den internationella kvinnodagen med föreläsningar, manifestation och föreställning.
Du som är medlem i något av dessa fackförbund deltar kostnadsfritt. Du har möjlighet att utan kostnad bjuda med dig en kollega, chef eller HR specialist, även ickemedlemmar och blivande medlemmar
Tid & plats
Onsdagen den 4 mars.
13.00-16.30
Föreläsningar på Bio Roy
17.00-17.30
Manifestation ”Lön hela dagen” på Götaplatsen
18.00-19.00
Föreställningen Föregångerskan på Bio Roy
Anmälan
Föreläsningar och föreställning på Bio Roy. Obligatorisk anmälan, begränsat antal platser!
Kvällen är kostnadsfri för medlemmar i TCO Göteborg, samt medtagna gäster.
Anmäl dig på https://sensus.wufoo.com/forms/lan-hela-dagen
Sista anmälningsdag söndag 1 mars 2020.
Ingen anmälan till manifestationen kl. 17.00 på Götaplatsen.
Kontakt
lotta.arlestad@sensus.se
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LÖN HELA DAGEN

Program
13.00

Föreläsningar på Bio Roy
TCO Göteborgs ordförande Branka Djukanovic Svensson inleder

13.15

Facket gör världen bättre och mer jämställt
Över 80 fackliga utvecklingsprojekt drivs av förbund inom
såväl LO, TCO och Saco med finansiering från Sida och med
stöd från Union to Union, fackens biståndsorganisation.

14.15

Sexuella trakasserier och visselblåsning i arbetsorganisationer
- har #metoo rörelsen förändrat den processen?
Dr Linda Lane, universitetslektor och Ulla-Carin Hedin
professor emerita vid institutionen för socialt arbete,
Göteborgs universitet.

14.15

Kaffe & Kaka

15.45

Sverige - världens mest jämställda land?
Om jämställdhetsintegrering som strategi och politik.
Kerstin Alnebratt, regionchef Sensus Västra Sverige,
Fil. Dr genuskunskap och medförfattare till boken
”Feminism och byråkrati”.

17.00

Manifestation på Götaplatsen
Lön hela dagen
Manifestation som Sveriges kvinnolobby initierar via rörelsen
”Lön hela dagen”. Vi bildar en siffra, klockslaget efter vilket
kvinnor arbetar gratis fram till kl 17 varje dag.

17.30

Vi går till Bio Roy
Det bjuds på frukt & vatten. Det finns kaffe/macka att köpa
för självkostnadspris på Bio Roy, dock begränsat antal.

18.00

Föregångerskan – föreställning på Bio Roy
Hundraårsjubileet av den kvinnliga rösträtten är här!
Här ser vi Catherine Westling i en monolog som med humor
och frenesi berättar en historia om fysikern Gulli Petrini, i
kampen för en rättighet som vi ofta tar för givet men som vi
idag mer än någonsin måste värna om.

utfall

