
Begivenhedsoversigt: Pride 2018 

Fælles LO/FTF-arrangement den 14. august kl. 14.00-16.30 

LO og FTF skyder sammen Pride-ugen 2018 i gang og inviterer til fællesarrangement om 

LGBT+ligestilling og mangfoldighed på arbejdsmarkedet.  

Arrangementet finder sted tirsdag den 14. august i LO-huset fra kl. 14.00-16.30.  

Arrangementet har til formål at inspirere til, hvad arbejdsgivere, ledelse og lønmodtagere kan gøre 

for at sikre en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle. Kom og hør de forskellige bud, og vær 

med til at diskutere de udfordringer, som særligt LGBT+personer oplever på arbejdspladsen, og 

ikke mindst, hvordan vi løser dem. 

Alle kan deltage i arrangementet.  

Tilmelding via link: lo.nemtilmeld.dk/76/  

Gå med fagbevægelsen til Copenhagen Pride 

Fagbevægelsen med OK-mærket deltager selvfølgelig igen i år i Copenhagen Pride-optoget lørdag 

den 18. august for at hylde den mangfoldige arbejdsplads og retten til at være den, man er.  

Vær med, når fagbevægelsen sætter LGBT+personers trivsel på arbejdspladsen på dagsordenen. Vi 

er med i kampen for et mere inkluderende og mangfoldigt arbejdsmarked med plads til alle – uanset 

kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering.  

LO's og FTF's medlemsforbund går i samlet flok med paraden fra Frederiksberg Rådhus kl. 13.00 

og ankommer til Rådhuspladsen ca. to timer senere. Der vil selvfølgelig være fest, musik og faner 

undervejs. 

Vil du være med? Det er gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Du skal bare være klar 

ved Frederiksberg Rådhus mellem 12.30-13.00. Du kan kende os på de regnbuefarvede OK-t-shirts 

Vi glæder os til at se jer!  

 

Link til Facebook-begivenhed: 

https://www.facebook.com/events/349759605558739/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=153121

4242678539  

Besøg fagbevægelsen hele ugen på Rådhuspladsen 

Fagbevægelsen er også at finde på Rådhuspladsen hele ugen op til den store parade.  

I vores bod på Rådhuspladsen/Pridesquare kan du komme og snakke med fagbevægelsen om alt fra 

faglige spørgsmål til ligestilling. Vi informerer også om de ting, som du kan bruge din fagforening 

til, hvis du som LGBT+ skulle være så uheldig at blive diskrimineret på jobbet. Der vil også være 

en quiz om LGBT+rettigheder. Psst… der er mulighed for at vinde lækker OK-merchandise.  

Kom forbi til faglig hygge, quiz og snak.  
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