Nyhetsbrev 1/2009 från Jämi – jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter
Detta är Jämis första nyhetsbrev, som finns tillgängligt på vår hemsida (www.jamiprogram.se) och som du kan
prenumerera på. Nyhetsbrevet utkommer med ca 6 nummer/år och samlar viktig information.
Jämis första rapport
Den 6 maj 2009 presenteras Jämis första rapport, Att styra jämställt av Jimmy Sand. Sand har gjort en
systematisk undersökning av statliga myndigheters regleringsbrev och instruktioner perioden 2006-2008.
Seminarium och mingel
I samband med publicering av Att styra jämställt bjuder vi in till seminarium och mingel i Stockholm 6 maj, kl.
14-16. Information och anmälan, nardin.crisbi@genus.se
Inventerar och kartlägger
Vårterminen 2009 är Jämis inventerande och kartläggande fas. Jämi gör en uppföljning av Jämstöd, inventerar
hur myndigheter arbetar med jämställdhetsintegrering samt vilka behov av stöd som finns, kartlägger aktörer i
fältet samt gör en översikt av evidensbaserad forskning kring jämställdhetsintegrering.
Enkät till alla myndigheter
För att få en bild av hur myndigheter arbetar med jämställdhetsintegrering samt vilka behov som finns av stöd
kring jämställdhetsintegrering skickar Jämi i början av maj ut en enkät till alla myndigheter. Enkäten är i viss
mån en uppföljning av både Statskontorets och Ekonomistyrningsverkets tidigare undersökningar kring frågan.
Pågående samverkansprojekt
Jämi samverkar för långsiktig jämställdhetsintegrering. Tillsammans med SKL, Vinnova och Temagruppen
likabehandling i arbetslivet driver vi projektet Kunskapsportalen, en webbplats som ska samla kunskap och
erfarenheter kring jämställdhetsintegrering. Vi förbereder också workshops och seminarium tillsammans med
Kunskapscentrum för jämställd vård i Västra Götalandsregionen samt med Luleå tekniska universitet.
Processutvärdering Jämi
Som ett steg i arbetet med att säkra ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering i staten har Jämi engagerat
en processutvärderare som skall följa Jämi under den period det löper. Uppdraget har tillfallit Christina
Lindegren, Christina Lindegren & Partners AB.
Lyckad konferens
Den 28 januari 2009 var det offentliga startskottet för program Jämi. Konferensen samlade 150 deltagare:
praktiker, forskare och sakkunniga både från den privata och offentliga sektorn. Utvärderingen finns tillgänglig
på Jämis webbplats.
På gång i myndigheter
Jämi bevakar aktiviteter kring jämställdhetsintegrering och samlar i en på-gånglista. Hjälp oss hålla den
uppdaterad genom att rapportera in till oss.
Lokalisering och organisation Jämi
Jämis uppdrag är förlagt till Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet. På grund av
uppdragets karaktär har Jämi även en filial i Stockholm (Alströmergatan 16). Program Jämi utgör en
självständig del av sekretariatets verksamhet. Programansvarig leder arbetet i nära samarbete med
föreståndaren och med stöd av programråd och referensgrupp.
Medarbetare Jämi
Vi som arbetar med Jämi är Nationella sekretariatet för genusforsknings föreståndare Anne-Marie Morhed,
programansvarig Annika Olsson utredare Nardin Crisbi, utredare Helena Stensöta, utredare Camilla Norrbin
informatör Jimmy Sand och administratör Kajsa Ruuth.
Kontakt och prenumeration på nyhetsbrev: www.jamiprogram.se. Här finner du också mer utförlig
information.

