Utkommer ca 6 gånger/år med information om hur jämställdhetsintegreringen fortskrider.
Se även vår hemsida www.jamiprogram.se
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DETTA HÄNDER
Öppna seminarier i Göteborg
Jämi planerar en fortsättning på det samarbete som etablerades under hösten med Kunskapscentrum för
jämställd vård. Vi återkommer med teman, plats och tider.
Kerstin Alnebratt disputerar
Kerstin Alnebratt, nybliven föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning, disputerar 12
december med avhandlingen Meningen med genusforskning – så som den framträder i forskningspolitiska texter 1970 till 2000. Kerstin Alnebratt har tidigare varit kommunalråd i Göteborg.
Nardin Crisbi slutar
Nardin Crisbi har under 2009 varit utredare i Jämi. Han har ansvarat för ett flertal av Jämis utåtriktade
verksamheter, utrett och även författat JämiPM, där den senaste utgör en kartläggning av jämställdhetsarbetet i Europa på olika nivåer. Vid nyår slutar han för att återgå till sin tjänst på ESF. Jämi tackar
Nardin Crisbi för värdefull insats och önskar honom lycka till i det fortsatta arbetet.
Kvalitetssäkring
Det är regeringens tanke att konsultmarknaden ska vara en aktiv part i jämställdhetsarbetet. AnneMarie Morhed på Jämi arbetar med ett projekt som undersöker hur man arbetar med kvalitetssäkring,
upphandling och revision inom myndigheter och på konsultmarknaden. En enkät har skickats ut till
branschen som underlag för kommande workshops. Även Elin Bengtsson är knuten till Jämi för detta
projekt, liksom Margareta Eklund
Utvidgad studie
Helena Stensötas rapport om jämställdhetsintegrering inom statliga myndigheter utvidgas med fallstudier baserade på intervjuer. Denna uppföljande rapport beräknas vara klar i mars 2010.
Kunskapsöversikt
Canilla Norrbin gör för Jämis räkning en kunskapsöversikt över forskning kring jämställdhetsintegrering. En rapport planeras bli klar i februari 2010.
Statliga medel till jämställdhet
Professor Anita Nyberg gör på uppdrag av Jämi en kartläggning av statliga medel riktade mot jämställdhetsarbete/åtgärder. En rapport väntas bli klar i mars 2010.

DETTA HAR HÄNT
Lyckat seminarium på Bokmässan
Nya perspektiv på jämställdhetsintegrering. Det var rubriken på ett seminarium på Forskartorget som
Jämi arrangerade tillsammans med Kunskapscentrum för jämställd vård. Medverkande var Jeanette
Bäfverfelt, verksamhetsutvecklare och David Renemark, jämställdhetsforskare. Samtalsledare var journalisten Gunilla Ivarsson. Samtalet var både spänstigt och intressant. Den sena tiden på fredagskvällen
lockade ett 20-tal åhörare.
Tidigare samma dag deltog Annika Olsson från Jämi i en debatt på temat: Är konsten jämställd. Huvudtalare var
Vanja Hermele, som gjort rapportboken: Konsten – Så funkar det (inte). Här var publiktrycket betydligt högre.

Workshop i Luleå
Tillsammans med avdelningen Genus och Innovation samt avdelningen Genus och teknik, Institutionen
för arbetsvetenskap, LTU, samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, arrangerade Jämi i Luleå den 7 oktober
workshopen Att utveckla jämställt. Interaktiva metoder för långsiktig jämställdhetsintegrering. Workshopen samlade ett 30 deltagare från Luleå, Umeå och Stockholm.
Seminarium om Jämirapport nr 2
Hur står det till med jämställdhetsarbetet i de statliga myndigheterna? Det har statsvetaren Helena
Stensöta undersökt och redovisar i Jämirapport nr 2: Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheters
verksamhet – Hur långt har myndigheterna nått? Vad beror det på? Hur kan arbetet utvecklas vidare?
Rapporten finns som pdf-fil att ladda ner från vår hemsida.
Rapporten presenterades på ett seminarium i Stockholm 21 oktober med Helena Stensöta, statssekreterare Christer Hallerby och Anne-Marie Morhed, Jämi. En sammanfattning finns att läsa på Jämis hemsida, liksom en intervju med Helena Stensöta. Du kan även se Christer Hallerby kommentera delar av
undersökningen på vår webb-TV.
Seminarieserie i Göteborg
Under hösten har Jämi och Kunskapscentrum för jämställd vård haft tre öppna seminarier om hållbar
samhällsutveckling med jämställdhet och vård i fokus.
[25 sept] Nya perpektiv på jämställdhetsintegrering
Medverkande var Jeanette Bäfverfeldt, Västra Götalandsregionen, David Renemark, Göteborgs universitet och moderatorn Gunilla Ivarsson, journalist.
[13 nov] Hur bygger vi ett hållbart samhälle?
Medverkande var Henrik Haglund, plan- och byggchef i Kungälv, Anita Larsson, arkitekt och forskare,
Marianne Olsson, Angereds Närsjukhus. Moderator var Mark Isitt, kulturskribent.
[3 nov] Normer i offentlig verksamhet – Vad betyder det för brukarens hälsa?
Medverkande var statsvetaren Helena Stensöta och Gunnel Hensing, professor i socialmedicin. Moderator var Gunilla Ivarsson, journalist.
Workshop om styrning
Jämi och Kunskapscentrum för jämställd vård arrangerade den 25 november workshopen: Jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning: Teori möter praktik Workshopen samlade ett 30-tal deltagare från
hela landet.
Kunskapsportal lanserad
När Jämis verksamhet upphör om ett år är det meningen att det ska finnas resurser att tillgå även långt
senare. Därför har en Kunskapsportal skapats för den som söker fakta, goda exempel, metoder, verktyg om jämställdhetsintegrering. Här finns även en databas med vetenskapliga studier och andra rapporter, länkar och mycket mer. Portalen är resultatet av ett samarbete mellan Jämi, SKL, Vinnova och
Temagruppen för Likabehandling.
Lanseringen skedde 26 november under festliga former samtidigt i Stockholm och Göteborg. I Göteborg
var det landshövding Lars Bäckström som invigningstalade, i Stockholm var det riksdagsman Barbro
Westerholm. Se Barbro Westerholm göra ett uttalande i Jämi-TV på vår hemsida.
Den vetenskapliga databasen kallas JÄMDA och drivs av Kvinnovetenskapliga samlingarna vid Göteborgs universitet, på uppdrag av Jämi. Den lanseras vid ett särskilt evenemang i Göteborg 11 december.
Om att arbeta med nätverk
Nätverk kan vara en metod för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Jämi arrangerade två workshops i Stockholm i slutet av november: 19 november ” Att konkretisera jämställdhetsintegrering med
stöd av nätverk” och 26 november ”Att vidareutveckla arbetet med jämställdhetsintegrering med stöd
av nätverk”. Workshoparna samlade ett 20-tal myndigheter.
Bilaga i Dagens Industri
Jämi stod bakom en specialbilaga i Dagens Industri om jämställdhet, publicerad i slutet av november.
Bilagan finns att ladda ner från Jämis hemsida.
Vilken betydelse har mellanchefen?
Chefernas betydelse för jämställdhetsintegreringen belyses bland annat i Jämirapport nr 2. Ett seminarium arrangerat av Jämi 26 november lyfte upp mellanchefernas roll i detta. Susanne Andersson, Stockholms universitet, och Kjerstin Larsson, Kalmars regionförbund, som båda forskat kring mellanchefens
betydelse inledde seminariet som lockade ett 30-tal deltagare.

Om att synas i medierna
Det pågående jämställdhetsarbetet har svårt att slå igenom i medierna. Jämi arbetar på olika vis för att
nå ut och använder bl.a. MyNewsDesk. Vi är fortfarande i uppbyggnadsskedet av vårt pressrum. Vårt
pressmaterial får ganska bra uppmärksamhet, men vi kan ännu inte bedöma i hur stor grad detta når ut
i olika medier. Det är gratis att prenumerera på nyheter via mynewsdesk.com.

TILL SIST
Mer läsning hittar du på vår hemsida jamiprogram.se. Här finns intervjuer med politiker, praktiker och
forskare. Här hittar du även rapporter från aktiviteter som Jämi deltagit i. I vår politikerserie kommer
du att kunna läsa hur alla partier i riksdagen ser på jämställdheten i samhället.
Jämställdhetsportalen hittar du på jämställ.nu
Kontakt och prenumeration på nyhetsbrev: www.jamiprogram.se.

