Utkommer ca 6 gånger/år med information om hur jämställdhetsintegreringen fortskrider.
Se även vår hemsida www.jamiprogram.se
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Två nya rapporter presenteras 13 oktober
Rapporten Processer i arbetet med jämställdhetsintegrering – Ett samtal med tio myndigheter av statsvetaren Helena Stensöta publiceras inom kort. Skriften blir nr 3 för året i Jämis skriftserie och är en
uppföljning av Stensötas tidigare rapport Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheters verksamhet.
Jämi kommer också inom kort att publicera en kunskapsöversikt baserad på publicerad och pågående
forskning som direkt eller indirekt berör jämställdhetsintegrering (nr 4 för året i Jämis skriftserie). Översikten är författad av CamillaNorrbin och Annika Olsson.
Rapporterna presenteras och diskuteras på ett seminarium i Stockholm 13 oktober kl 14-16 och kommer även att läggas ut på Jämis hemsida i pdf-format. (Närmare information om seminariet läggs upp
på Jämis hemsida.)
Rapportskrivande pågår
Jämi arbetar också med ytterligare två rapporter. Utöver Jämis slutrapport handlar det om en rapport
kring Jämställdhet som kvalitet författad av Anne-Marie Morhed och Elin Bengtsson som bl.a. diskute
rar jämställdhetsintegrering som sociala hänsyn och nytta och hänsyn ur olika perspektiv. Dessutom
arbetar Jimmy Sand som författade Jämis första rapport kring myndigheters regleringsbrev, med en uppföljning av denna.
Presentation av Jämis slutrapporter med mingel 6 december
Den 6 december kommer program Jämi att presentera resultat och slutsatser på ett avslutande Jämingel
på Medelhavsmuseet, Stockholm. Mer information följer.
Bidra med lärande exempel – få möjlighet till stipendium
Kunskapsportalen kring jämställdhetsintegrering www.jämställ.nu som Jämi, SKL, Vinnova och
Temagruppen Likabehandling ESF tagit fram efterlyser fler arbeten och erfarenheter som kan ingå i
portalen. Alla som är med och bidrar med sina lärande exempel är också med och tävlar om ett resestipendium på 10.000 kronor. Läs mer på http://www.jamstall.nu/web/resestipendium.aspx eller kontakta
Henning.Brullhoff@skl.se som efterträtt Bengt Nilsson som projektledare för jämställ.nu.
Christer Wigerfelt tillbaka som informatör i Jämi
Från och med september är Christer Wigerfelt tillbaka som informatör i Jämi. Jimmy Sand är tillbaka
som informatör åt Nationella sekretariatet för genusforskning med ansvar för webben.
Workshop med Nätverket för jämställdhetsintegrering
Jämi inbjuder myndigheter att delta i ett nätverk för jämställdhetsintegrering. Nästa tillfälle blir 7 oktober kl 10.00–12.30 hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i Stockholm. Workshopen är
en uppföljning av två inledande träffar som hölls under 2009. Anmälan till elin.bengtsson@genus.gu.se
senast 24 september. Antalet platser är begränsat.
Jämi international: Hög tid att anmäla sig
Konferensen Equality, Growth and Sustainability – do they mix? äger rum vid Linköpings universitet
den 25-26 november och riktar sig till forskare, praktiker och beslutsfattare. Arrangörer är Jämi,
Temagruppen Likabehandling, Vinnova, Tema Genus och Forum för genusvetenskap och jämställdhet
vid Linköpings universitet, Nikk och Fas. Det är nu dags att anmäla sig. Läs mer på:
http://www.liu.se/genusforum/Konferens

Extern utvärdering av Jämi
Program Jämi och programmet Hållbar Jämställdhet på SKL genomgår nu en extern utvärdering
beställd av Integrations och jämställdhetsdepartementet. Genomförare är Kontigo. Utvärderingen ska
vara slutförd och inrapporterad senast 1 december.
Utbildning i jämställdhetsintegrering för statligt anställda under hösten 2010
Den utbildning som Jämi gav i uppdrag åt Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings
universitet, att ta fram:jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv 7,5p är nu i full gång.
Utbildningens100 platser är fullsatta. Undervisning sker under 3 heldagar i Stockholm samt via webb
under hösten med avslutning den 25:e oktober. Läs mer på:
http://www.liu.se/genusforum
Forum för tvärsektoriella frågor
Det Forum för tvärsektoriella frågor som Jämi och Handisam initierade 2009 har ett inplanerat möte
under hösten. Tidigare har frågor som rört myndigheternas egen praxis, framgångsfaktorer och problem, samt frågor kring standardisering diskuterats.

DETTA HAR HÄNT
Jämi på Almedalsveckan 7 juli
Jämställ.nu samlade tillsammans med Länsstyrelsen Gotlands län och ESF Jämt några av Sveriges
ledande aktörer från olika områden till en eftermiddag med fokus på jämställdhet,tillväxt och välfärd.
Seminariet ägde rum i residensets trädgård den 7 juli. Eftermiddagen avslutades med Almedalens trevligaste mingel.
Jämi på Stockholm Pride 26 juli
Kunskapsportalen Jämställ.nu arrangerade seminarium på Stockholm Pride. Vilka inkluderas i jäm
ställdhetsarbetet? Vad innebär det att arbetsmetoderna bestäms av en majoritet? Kan vi arbeta med
könsuppdelad statistik utan att vara heteronormativa? Det var några av frågorna för ett välbesökt
panelsamtal på Ekoteket den 26 juli.

TILL SIST
När Jämis hemsida inte längre uppdateras efter nyår kan du fortfarande läsa om jämställdhetsfrågor på
portalen jämställ.nu.
Kontakt och prenumeration på nyhetsbrev: www.jamiprogram.se.

Välkommen till workshop med
Nätverket för jämställdhetsintegrering
Tid: 7 oktober 10.00-12.30
Lokal: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kungsgatan 53

Jämi inbjuder myndigheter att delta i ett nätverk för jämställdhetsintegrering. Nästa workshop
äger rum 7 oktober 10.00-12.30 hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet är
att förtydliga vad jämställdhetsintegrering innebär i praktiken, att dela med sig av
erfarenheter, och att tillsammans diskutera hur man på myndigheten kan lösa de svårigheter
som man ställs inför.
Jämi inleder workshopen med en kort introduktion ”Jämställdhetsintegrering: Från policy till
praktik”. Därefter berättar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om sitt pågående
arbete med mångfald och jämställdhet.
Vidare kommer vi att diskutera de medverkande myndigheternas erfarenheter och
frågeställningar kring jämställdhetsarbete. Vi ser gärna att varje deltagare tar med sig ett
konkret exempel på en positiv erfarenhet av jämställdhetsintegrering från den egna
myndigheten samt ett problem eller en frågeställning som man söker en lösning på.
Målet med workshopen är att varje deltagare kan ta med sig minst ett konkret exempel på hur
man kan integrera jämställdhetsfrågor i den egna myndighetens verksamhet.
Anmälan görs till elin.bengtsson@genus.gu.se senast den 24 september.

Med vänlig hälsning,
Jämi

Program för jämställdhetsintegrering i staten, Jämi, är placerat vid
Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.
www.jamiprogram.se

