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JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
I STATLIGA VERK

Utkommer ca 6 gånger/år med information om hur
jämställdhetsintegreringen fortskrider. Vår hemsida
www.jamiprogram.se kommer snart med nytt utseende.

Jämis första rapportsemianrium
Den 6 maj 2009 presenterades Jämis första rapport, Att styra jämställt av Jimmy Sand. Sand har
gjort en systematisk undersökning av statliga myndigheters regleringsbrevoch instruktioner perioden
2006–2008. Intresset var stort och drygt 80 personer hade samlat i Diskrimineringsombudsmannens nya
lokaler. OH-material från seminariet finns på vår webbsida.
Uppdragsnätverket
Ett av Jämis deluppdrag är att skapa olika fora för erfarenhetsutbyte. Ett första initiativ är att samla
statliga tidsbegränsade uppdrag till två möten varje år. Första mötet ägde rum den 8 juni 2009.
Sommarskola
Forskare, konsulter och praktiker med koppling till jämställdhet och jämställdhetsintegrering samlas i
början av augusti. I gruppen finns både mer och mindre erfarna. Kunskaps- och erfarenhetsöverföringen
mellan de tre yrkeskategorierna kan lägga grunden för nya samverkansytor och kanske fler sommar–
skolor. Jämi är tillsammans med Vinnova finansiär.
Enkät till alla myndigheter
I slutet av maj skickades enkäten om myndigheternas arbete med och behov av jämställdhetsintegrering. Enkäten är i viss mån en uppföljning av både Statskontorets och Ekonomistyrningsverkets tidigare
undersökningar kring frågan. Enkäten har gått till över 200 myndigheter och hittills har 60 procent
besvarat enkäten.
Att knyta samman
JämStöd, Stöd för jämställdhetsintegrering i staten, var en statlig offentlig utredning (SOU 2007:15). En
uppföljning av deltagare som gick på JämStöds öppna utbildningar har gjorts. Promemorian kommer
snart att läggas ut på hemsidan. Mer än 80 samtal har förts. I augusti kommer ett rundabordssamtal
mellan Jämi och JämStöd att utöver promemorian behandla övriga viktiga erfarenheter.
Nätverk som metod?
Fördelar och nackdelar med nätverk kommer att vara ämnet för nästa promemoria från Jämi. Underlaget är förutom forskningen, erfarenheterna från fokusgruppen. Gruppen består av personer som har olika
erfarenheter av nätverk. Första mötet ägde rum den 9 juni.
Almedalen – förhandsinfo om resultat
Missa inte seminariet Jämställdhetsintegrering – till vilken nytta? den 1 juli, kl. 15.00-16.30 på Kilgränd, Visby. Några förstahandsresultat av studierna av myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering kommer att presenteras. Dessutom kommer även Kunskapsportalen att invigas. Portalen är ett
samarbetsprojekt mellan SKL, Vinnova, Jämi och Socialfondens temagrupp Likabehandling i arbetslivet.
Jämi kommer även att delta på:
• Den sjätte internationella konferensen om jämställdhet i högskolan, 5-8 augusti: en panel ska diskutera bestående av praktiker och forskare ska diskutera jämställdhetsintegrering. Konferensen äger
rum på Stockholms universitet.
• Bokmässan, den 23-27 oktober: seminarium om jämställdhetsintegrering utifrån tillväxtperspektivet.
Kontakt och prenumeration på nyhetsbrev: www.jamiprogram.se.
Här finner du också mer utförlig information.

