
Nordealta suuri joukko marssijoita lauantain Pride-kulkueeseen

Nordea toimii Helsinki Pride -tapahtuman virallisena kumppanina. Pride-juhlallisuudet huipentuvat lauantaina 29.6.
järjestettävään kulkueeseen ja puistojuhlaan, joihin Nordealta on tulossa täysi edustus.

- Nordea haluaa olla vahvasti mukana luomassa entistä monimuotoisempaa, yhdenvertaisempaa ja sallivampaa yhteiskuntaa ja työelämää,
jossa jokainen voi olla oma itsensä. Työmme monimuotoisuuden edistämiseksi sisältää tänä vuonna myös Pride-yhteistyökumppanuuden,
jonka myötä Nordeassa on kevään ja alkukesän aikana järjestetty useita yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta edistäviä aktiviteetteja, kertoo
Nordean henkilöstöjohtaja Sini Kivekäs.

Nordean henkilöstölle on järjestetty Helsinki Priden ja nordealaisten toimesta sisäistä koulutusta, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa
sukupuolten ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja miten erilaisia tilanteita lähestytään ja mitä termejä voi käyttää - sekä
työelämässä ja asiakaskohtaamisissa. Nordean päätoimipaikassa Vallilassa otettiin kesäkuun aikana käyttöön sukupuolineutraaleja wc-tiloja,
jotta myös ne, joiden sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksijakoiseen nainen–mies-jakoon, tulisivat paremmin huomioiduksi. Nordean asiakkaille on
tarjottu mahdollisuutta osoittaa tukensa Pridelle päivittämällä maksukorttinsa kuluitta kesäkuun ajan sateenkaarikuosiin.

- Työ yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden eteen jatkuu joka päivä ja jokainen voi vaikuttaa asiaan myös omalta osaltaan. Tunnistamme
myös sen, että Prideen liittyy monenlaisia näkökulmia ja ajatuksia ja haluamme mahdollistaa Nordeassa avoimen keskustelun asian tiimoilta.
Meille tärkeintä on, että jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on ja että monimuotoisuus luo lisäarvoa ihan kaikessa. Tämä on myös
luonnollinen lisä yhteiskuntavastuutyöhömme. Olemme aikaisemmin tehneet runsaasti työtä muun muassa senioreiden digineuvonnan ja
nuorten taloustaitojen parissa, Kivekäs sanoo.

Pride-kulkueessa suuri joukko nordealaisia

Helsinki Pride huipentuu lauantaina 29. kesäkuuta järjestettävään Pride-kulkueeseen ja puistojuhlaan.

- Pride-kulkueessa mukana olo herätti nordealaisissa paljon kiinnostusta ja meille kulkueesta varattu osio täyttyi parissa päivässä. Kaikki
halukkaat mahtuvat toki kulkueen muihin osiin ja haluamme toivottaa lisäjoukot – niin nordealaiset kuin muutkin – lämpimästi tervetulleeksi
juhlistamaan kanssamme yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuustyötä, Kivekäs kannustaa.

www.nordea.fi/pride

Lisätietoja:
Sini Kivekäs, henkilöstöjohtaja, p. 050 304 3165
Nordean viestintä, p. 09 4245 1006

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa
tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta
finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja
Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


