Utkommer ca 6 gånger/år med information om hur jämställdhetsintegreringen fortskrider.
Se även vår hemsida www.jamiprogram.se
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JÄMI SUMMERAR
Jämi tackar för sig
Jämi har på regeringens uppdrag i två och ett halvt år arbetat med att skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering i staten. Nu är Jämi:s programperiod över och Jämi tackar för
sig. Ett särskilt tack till alla er som deltagit i Jämi:s arbete.
Publikationen Slutrapport Program Jämi 2008–2010 är en sammanfattning av programmet med slutsatser och förslag på fortsatta insatser. Vår webbsida www.jamiprogram.se kommer att vara kvar och
fungera som ett arkiv. Här finner du information om allt Jämi gjort, våra rapporter, pm och annan
fakta: att ladda ned, använda och sprida.
Vi vill också påminna om Kunskapsportalen www.jämställ.nu och databasen Jämda som uppdateras
kontinuerligt och där också du kan bidra med din kunskap och information för att utveckla denna
infrastruktur.
Jämi i siffror
4 Konferenser (tre nationella – en internationell), 8 Workshopar, 17 Seminarium, 1 Sommarskola,
1 Högskoleutbildning 7,5 p, Nätverk och Forum för erfarenhetsutbyte, 7 Rapporter, 3 PM, 1 Nationell
Kunskapsportal: www.jämställ.nu , 1 databas Jämda , 1 Webbsida: www.jamiprogram.se , 1 Bilaga om
Jämställdhet (Dagens Industri: 200.000 ex), 2.100 deltagare representerande 8 departement, 115 myndigheter, 130 konsulter samt kommuner, landsting, forskning, politik, näringsliv och civila samhället
Engelsk sammanfattning av Program Jämi
För att sprida program Jämi:s resultat och slutsatser utanför det svenska språkområdet kommer Elin
Bengtsson, utredare i Jämi,på uppdrag av Nationella sekretariatet för genusforskning att ta fram en
engelsk sammanfattning som publiceras i början av 2011.
Vetenskaplig artikel med utgångspunkt i Jämi
Annika Olsson, programansvarig i Jämi, skriver på uppdrag av Nationella sekretariatet för genusforskning en vetenskaplig artikel om jämställdhetsintegrering med utgångspunkt i program Jämi.
Extern utvärdering av Jämi
Program Jämi utvärderas av Kontigo, som också utvärderar SKL:s program för Hållbar Jämställdhet.
Kontigo lämnar sin utvärdering till departementet under våren 2011.
Fortsatta kontakter om Jämi
Vill du ha information om Jämi, kontakta Kerstin Alnebratt (kerstin.alnebratt@genus.gu.se). Vill du
beställa material från Jämi, kontakta Kajsa Ruuth (kajsa.ruuth@genus.gu.se)
Vi som är kvar till slut tackar för ditt intresse:
Annika Olsson, Anne-Marie Morhed, Elin Bengtsson och Christer Wigerfelt

