Välkommen till en eftermiddag om jämställdhet i residensets trädgård

Jämställdhetsintegrering
– en förutsättning för hållbar tillväxt och välfärd
Jämställ.nu har tillsammans med Länsstyrelsen och ESF Jämt samlat några av Sveriges ledande
aktörer från olika områden som alla är eniga om att jämställdhet är en förutsättning för
tillväxt och välfärd. Hur menar de att arbetet med jämställdhet kan påskynda tillväxttakten
och öka välfärden? Och hur långt har vi kommit? Vilka hinder finns på vägen? Eftermiddagen
avslutas med Almedalens trevligaste mingel.
14.00 Välkommen
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland
14.20-15.45
			

Gunnel
Forsberg

Boklansering: Vad hände med demokratin och jämställdheten när den regionala
utvecklingspolitiken omformades till en nätverksbaserad modell?

Gerd
Lindgren

16.00-17.15

Forskarna Gunnel Forsberg och Gerd Lindgren presenterar resultaten
från sin kommande bok där de studerat det värmländska tillväxtprogrammets framväxt. De har bland annat funnit att traditionella
lösningar och homosociala bindningar fortfarande har ett förvånansvärt
stort inflytande på utformningen och att nätverksstyrningen bidragit till
att skuggstrukturer återinträtt på den politiska arenan.

Panelsamtal: Jämställdhetsintegrering – en förutsättning för hållbar tillväxt och välfärd

Vad menar VD:n Pär Lärkeryd när han säger att jämställdhet är en ren konkurrensfråga? Företagsledare, forskare, politiker och tjänstemän berättar hur ett jämställdhetsperspektiv i industriproduktion, beslutsprocesser och utvecklingsarbete
ofrånkomligen leder till bättre resultat och samtidigt bryter gamla maktordningar
– och ger även konkreta exempel från sina egna organisationer.
Panelen består av:
• Lena Gunnarsson, utvecklingsledare, Kunskapscentrum för Jämställd vård,
    Västra Götalandsregionen
• Christer Hallerby, statssekreterare (fp), Integrations - och jämställdhetsdepartementet
• Stig Henriksson, kommunalråd (v), Fagersta kommun
• Pär Lärkeryd, verkställande direktör, Indexator AB
• Åsa Löfström, universitetslektor, Umeå universitet
• Sofia Eugenzon Persbeck, strateg för jämställdhet och mångfald, Arbetsförmedlingen
• Soledad Piñero Misa, moderator
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Ett arrangemang mellan fem aktörer som tar gemensamma krafttag för jämställdhetsintegrering

Soledad
Piñero Misa

17.15-18.30

Mingel
Mingla med politiker, tjänstemän, experter och ideella sektorn.
Vi bjuder på dryck och snittar. Missa inte heller våra mingelaktiviteter nedan.

Mingelaktivitet I: Workshop

Mingelaktivitet II: Testa Jämställ.nu
– Sveriges första portal om jämställdhetsintegrering

Hur kan jämställdhetsintegrering utveckla din
verksamhet? ESF Jämt - processtöd, som
ägs av länsstyrelsen för att stödja jämställdhetsintegrering av projekt inom Europeiska
Socialfonden, ger tips på plats. Hur gör du,
hur kommer du igång och inte minst vilka
är framgångsfaktorerna?  

Tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting ges möjlighet att testa portalen som
blir ditt verktyg för det dagliga arbetet med
jämställdhetsintegrering. Här hittar du bland
annat uttömmande reportage, lärande exempel,
databasen Jämda, filmer, användbara länkar
och vår verktygslåda.

Plats:

Trädgården, landshövdingens residens, ingång från havssidan på
Korsgatan 2 efter muren.

Datum och tid:
Anmälan:

Den 7 juli kl. 14.00–18.30.

Kontakt:

För att säkerställa förtäring till alla – anmäl dig via e-post
anna-karin.johansson@lansstyrelsen.se senast den 1 juli.
Glöm inte att ange vilka ni är som kommer, eventuella allergier
och om du deltar i ESF Jämts workshop. Antal platser är begränsat.
Kicki Scheller, Länsstyrelsen Gotland, tel. 0737-19 21 05,
e-post kicki.scheller@lansstyrelsen.se

Ett arrangemang mellan fem aktörer som tar gemensamma krafttag för jämställdhetsintegrering

