Utkommer ca 6 gånger/år med information om hur jämställdhetsintegreringen fortskrider.
Se även vår hemsida www.jamiprogram.se
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Jämi på Bokmässan
Fredag 25 september kl 18.20–18.50, Forskartorget. I samverkan med Kunskapscentrum för jämställd
vård ordnas seminariet: Nya perspektiv på jämställdhetsintegrering.
Medverkande: Jeanette Bäfverfeldt, verksamhetsutvecklare och David Renemark, jämställdhetsforskare,
Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Moderator: Gunilla Ivarsson.
Fredag 25 september kl 11.00–11.45, debattscenen: Är konsten jämställd?
Debatt om jämställdhet bland konstnärer i Sverige, med anledning av Vanja Hermeles undersökning
Konsten – Så fungerar det (inte). I panelen ingår Annika Olsson, Jämi.
Jämi är också en del av Nationella sekretariatet för genusforsknings monter B04:70. Här finner du material, aktiviteter och vi som arbetar med Jämi. Kom och tala med oss!
Workshop: Att utveckla jämställt, 7 oktober, Luleå
I samverkan med Luleå tekniska universitet och Länsstyrelsen i Norrbottens län arrangerar Jämi den 7:e
oktober workshopen Att utveckla jämställt. Interaktiva metoder för långsiktig jämställdhetsintegrering.
Workshopen riktar sig till forskare och praktiker med kunskap och erfarenheter av verksamhets- och
organisationsutveckling. Antalet deltagare är begränsat. Kontakt: Nardin.Crisbi@genus.se
Ny Jämirapport och seminarium 21 oktober
Helena Stensötas undersökning Jämställdhetsintegrering på statliga myndigheter baserad på en enkät
undersökning riktad till samtliga statliga myndigheter publiceras i oktober. Rapporten presenteras på ett
seminarium i Stockholm den 21 oktober där även Christer Hallerby, statssekreterare Integrations- och
Jämställdhetsdepartementet, medverkar. Inbjudan går ut inom kort.
Seminarieserie och workshop i Göteborg
I samverkan med Kunskapscentrum för Jämställd vård, Västra Götalandsregionen, bjuder Jämi in till
ett antal öppna seminarier i Göteborg med fokus på nya perspektiv på jämställdhetsintegrering under
hösten 09 och våren 2010. Serien lanseras på bokmässan (se ovan). Jämi och Kunskapscentrum arbetar
också med en gemensam workshop kring temat jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning, som kommer att hållas i Göteborg 25 november. Mer information följer.
Kunskapsportal och databas i samverkan
I samverkan med SKL, Temagrupp Likabehandling samt Vinnova arbetar Jämi med att ta fram en webbaserad kunskapsportal kring jämställdhetsintegrering: www.jamstall.nu. Portalen kommer att innehålla fakta, goda exempel, metoder, verktyg, en databas med vetenskapliga studier och andra rapporter om
jämställdhetsintegrering, länkar och mycket mer. Lansering sker senare i höst.
Databasen betitlad JÄMDA arbetas fram av Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek på uppdrag av Jämi.
Jämi twittrar och bloggar
En viktig del av Jämis arbete består i att både synliggöra och göra kunskap kring jämställdhetsintegrering tillgänglig. Därför har vi valt att nyttja olika kommunikationsformer och finns nu även som blogg
och twitter: Jämibloggen kommenterar händelser inom jämställdhetsområdet på ett mer informellt sätt..
På Twitter gäller det att formulera sig på som mest 140 tecken, så där kan ni se hur vi lyckas med det.
Adresser: http://jamibloggen.blogspot.com och http://twitter.com/jamiprogram

DETTA HAR HÄNT
Lyckat seminarium i Almedalen
Under Almedalsveckan diskuterades vilka resultat som uppnåtts efter att riksdagen 1995 antog en
strategi för ett jämställt och hållbart samhälle. Seminariet Jämställdhetsintegrering – till vilken nytta?
som arrangerades av Jämi, Vinnova, SKL och Temagrupp Likabehandling lockade ett 80-tal deltagare
och var mer än fullbesatt.
Uppföljning av JämStöd: PM och Rundabordssamtal
Jämis uppföljning av JämStöds öppna utbildningar Att knyta samman – I i spåren av JämStöds öppna
utbildningar av Nardin Crisbi publicerades under sommaren (finns att ladda ned på vår hemsida). I
augusti samlades företrädare för JämStöd och Jämi till ett rundabordssamtal för att diskutera och reflektera kring jämställdhetsintegrering utifrån Crisbis PM.
Jämipanel på internationell konferens
I början av augusti arrangerades konferensen 6th European Conference on Gender Equality in Higher
Education, på Stockholms universitet. Under fyra dagar hölls ett 30-tal seminarier med 250 deltagare.
Jämi ansvarade för en session kring temat: Mainstreaming gender knowledge for gender equality in
higher education. I panelen ingick även representanter för Forum för genusvetenskap och jämställdhet,
Linköpings universitet och Delegationen för jämställdhet i högskolan.
Kreativ sommarskola om jämställdhet i arbetslivet
Pilotprojektet sommarskolan Jämställdhet i arbetslivet hölls på Tylebäcks kursgård 10-13 augusti.
Syftet var att utveckla former för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan olika aktörer och
generationer inom jämställdhetsområdet. Områden som diskuterades var trender inom arbetslivet,
forskningsläget, metoder och verktyg, Sverige och EU, jämställdhetsintegrering kontra särskilda åtgärder, genusmedvetna organisationer och relationen mellan lagar och verksamhetsutveckling. Projektet
som finansierades av Jämi, Vinnova och Högskolan i Halmstad är nu under utvärdering.

TILL SIST
Vår nya hemsida sjösattes i juni. Vår förhoppnings är att den ska vara till hjälp i ert arbete med jämställdhetsintegreringen.
Kontakt och prenumeration på nyhetsbrev: www.jamiprogram.se.

