Utkommer ca 6 gånger/år med information om hur jämställdhetsintegreringen fortskrider.
Se även vår hemsida www.jamiprogram.se
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Vi utökar mailinglistan
Med detta nummer av vårt nyhetsbrev har vi lagt till adresser till personer som varit på något av våra
arrangemang eller på annat sätt visat intresse för Jämis verksamhet. Normalt brukar nyanmälda först
acceptera mottagandet av nyhetsbrevet, men vi tror att alla som får detta meddelande är nöjda ändå.
Självklart kan man avsäga sig kommande nyhetsbrev, som framgår av mailet.

DETTA HÄNDER
Jämställdhetsportalen rivstartar
Portalen Jämställ.nu (alternativt jamstall.nu) sjösattes i slutet av november. I mitten av januari har
besöksfrekvensen kommit upp till 50.000 besök/månad. Även om man minskar siffran för sökrobotar
som kan göra många besök på en nystartad sajt, blir helhetsomdömet ändå att intresset är väldigt stort.
Projektledaren Bengt Nilsson hör ofta att de som jobbar konkret med jämställdhetsintegrering frågar
efter personer att nätverka med, exempel på hur andra gör i det konkreta arbetet och efter forskning
inom området.
Kunskapsportalen under 2010
Fram till i början av mars är det en betaversion av kunskapsportalen som publiceras, det vill säga en
sajt som är ofullständig. Arbetet med att utveckla kunskasportalen kring jämställdhetsintegrering www.
jamstall.nu pågår under hela 2010. Jämi, SKL, Vinnova och Temagruppen Likabehandling fortsätter sitt
arbete. Bidra gärna med era egna erfarenheter.
Utbildning i jämställdhetsintegrering för statligt anställda under 2010
Jämi har gett i uppdrag åt Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet, att ta
fram en utbildning kring jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv. Utbildningen riktar sig
till medarbetare i statliga myndigheter och har 100 platser. Den bekostas av Jämi och är därmed kostnadsfri för deltagarna. Undervisning kommer att ske under 3 heldagar i Stockholm samt via webb under
perioden augusti till oktober 2010. Mer information i medföljande bilaga samt www.liu.se/genusforum.
Välkommen med din ansökan!
Europeisk konferens om jämställdhetsintegrering och hållbar utveckling 2010
Jämi är en av arrangörerna bakom den europeiska konferensen Equality, Growth and Sustainability – do they mix? , 25–26 november. Konferensen riktar sig till forskare, praktiker och beslutsfattare
och hålls vid Linköping universitet. Arrangörer är Jämi, Temagruppen Likabehandling, Vinnova, Tema
Genus Linköpings universitet, NIKK och FAS.
Projekt Jämställdhet som kvalitet
I Jämis uppdrag ingår att skapa förutsättningar för en långsiktig jämställdhetsintegrering. Projektet Jämställdhet som kvalitet arbetar med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den ordinarie
kvalitetssäkringen av myndigheters organisation och verksamhet. Projektet har identifierat tre betydelsefulla delar i processen: upphandling, organisationsutveckling och revision, och arbetar särskilt med
dessa. Projektet drivs av Anne-Marie Morhed, senior rådgivare Jämi. Elin Bengtsson, utredare Jämi samt
Margareta Eklundh, Managing Diversity, arbetar också i projektet.

Workshop om Jämställdhet som kvalitet
Jämi inbjuder kunder/myndigheter och leverantörer/konsulter till en
Workshop den 26 mars 2010, Stockholm, med syfte att diskutera metoder och verktyg för
jämställdhetsintegrering vid upphandling, organisationsutveckling och
revision. Mer info på www.jamiprogram.se
Fortsatt samverkan med Kunskapscentrum
Jämi och Kunskapscentrum bjuder in till seminarium och workshop med jämställdhetsintegrering som
tema även under våren. Öppna seminarium i Göteborg hålls 23 mars (tema forskning/kunskap om jämställdhetsintegrering) samt 3 maj (tema psykisk ohälsa). Som en uppföljning av höstens workshop kring
verksamhetsstyrning anordnar vi nu en workshop kring temat Konsekvensanalyser i praktiken den 21
april. Mer information följer.
Utredning om statliga medel och statsbudget
Prof. emerita Anita Nyberg, Stockholm universitet, utreder på uppdrag av Jämi om jämställdhet har
haft ett genomslag i statsbudgeten genom att studera 1) utvecklingen av de anslag i statsbudgeten som
går till politikområdet jämställdhet och 2) hur ofta jämställdhet och kvinnor nämns utanför politikområdet jämställdhet. Studien täcker in perioden 1980- fram till dags dato. Rapporten vill också diskutera
på vilket sätt statsbudgeten är användbar som verktyg och analysmaterial i ett jämställdhetsperspektiv.
Rapporten publiceras under våren.

DETTA HAR HÄNT
Jämi på Working Life 4 februari
Jämi medverkade tillsammans med Temagruppen Likabehandling, SKL och Vinnova på Working Life
i Globen den 4 februari med bl.a. seminariet ”Hur kan jämställdhet göra verksamheten bättre”. Där
samtalade Amanda Jackson, Swedbank, Monika Larsson, Nordic Battle Group, Försvaret, Hannes
Fritzén, Projektsamordnare, Hållbar Jämställdhet i Tre Stadsdelar, Göteborgs stad samt Ann-Charlotte
Callerstig, forskare Tema Genus, Linköpings universitet, kring hur jämställdhetsintegrering är ett
kvalitetssäkrande arbete. Moderator var Annika Olsson, Jämi.
Pris för bästa jämställdhetsarbetet
Personalstrategiska funktionen vid Stockholms läns landsting prisades på Working Life för sitt arbete
med jämställdhet som förbättrat verksamheten och höjt kvaliteten. Ulrika Gellerstedt är jämställdhetsstrateg vid Stockholms läns landsting och var på plats för att ta emot priset, som består av ett rese
stipendium på 10 000 kronor. Initiativtagare till priset är Jämi, Temagruppen Likabehandling, SKL och
Vinnova – de parter som byggt upp Kunskapsportalen kring jämställdhetsintegrering www.jamställ.nu.
Diskrimineringsutredning framlagd
På regeringens uppdrag har Anne-Marie Morhed undersökt om aktiva åtgärder för att främja lika
rättigheter och möjligheter i de olika diskrimineringslagarna har varit effektiva. Morhed föreslår att
lagen ska inriktas mot att arbetsgivare ska ha ett ständigt pågående arbete med att själva inventera och
analysera vilka hinder som finns i verksamheten mot att främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet
ska gälla alla diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen omfattar, dvs. kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder.
Deltagare i Jämiaktiviteter under 2009
Förutom den inledande konferensen anordnade Jämi under 2009, i samverkan eller själva, en sommarskola i Halmstad, fyra workshops, sex seminarier och ett rundabordssamtal med inriktning mot metodfrågor. Sammanlagt har Jämis utåtriktade aktiviteter nått omkring 900 deltagare. Av dessa har 126
representerat den växande konsultmarknaden inom jämställdhetsområdet. Representanter från 86 av
landets myndigheter har på olika sätt varit involverade.

TILL SIST
Mer läsning hittar du på vår hemsida jamiprogram.se. Här finns intervjuer med politiker, praktiker och
forskare. Här hittar du även rapporter från aktiviteter som Jämi deltagit i.
Blir jämställdhet en valfråga? I vår politikerserie kan du läsa hur alla partier i riksdagen ser på
jämställdheten i samhället.

Workshop om Jämställdhet som kvalitet
- Upphandling, organisationsutveckling & revision
Tid: Fredagen den 26 mars 2010 kl 10.00-16.00
Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Jämi inbjuder kunder/myndigheter och leverantörer/konsulter till en workshop med syfte att diskutera
metoder och verktyg för jämställdhetsintegrering vid upphandling, organisationsutveckling och
revision. Resultatet från denna workshop kommer att ingå som en viktig del av det förslag som ska
presenteras senare i vår.
Regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i staten (Jämi) har fått regeringens uppdrag att bygga
upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering, dvs. att integrera
jämställdhetsperspektiv i organisation och verksamhet.
Under 2010 arbetar Jämi med att skapa förutsättningar för en långsiktig jämställdhetsintegrering
genom att vidareutveckla metoder och verktyg. En slutsats är att jämställdhetsarbete bör ingå i
kvalitetssäkring av myndigheters organisation och verksamhet. Jämställdhetsperspektiv ska därför
beaktas vid såväl upphandling, som organisationsutveckling och revison.
För att delta i workshopen anmäl er till elin.bengtsson@genus.se senast 10 mars 2010. Om ni inte kan
delta vidarebefordra gärna inbjudan till en kollega.
Välkomna!
Anne-Marie Morhed,
Senior Advisor Jämi

Elin Bengtsson,
Utredare Jämi

Tid & plats:

26 mars 2010 kl 10.00-16.00 på Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Anmälan:

För att delta i workshopen anmäl er till elin.bengtsson@genus.se senast 10 mars 2010.

Program:

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-15.00

15.00-15.30
15.30-16.00

Jämställdhetsintegrering i praktiken: Jämställdhet som kvalitet
Jämställdhetsintegrering ur ett forskningsperspektiv
Jämställdhetsintegrering ur ett politiskt perspektiv
Lunch
Gruppdiskussioner:
Att ställa jämställdhetskrav vid offentlig upphandling
Att utveckla organisation och verksamhet genom jämställdhetsarbete
Att rapportera jämställdhet vid uppföljning och revision
Återrapportering från gruppdiskussionerna
Avslutning: Förslag på åtgärder

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

First announcement for the European conference

EQUALITY, GROWTH AND SUSTAINABILITY
– DO THEY MIX?
25-26 November 2010, Linköping University, Sweden
This conference is a forum for examining if and how questions of
equality, growth and sustainability can be reconciled in
organisations and implemented in general practice.
15 years after the Beijing Platform for Action this conference will
provide academics, policy makers and practitioners with an
international and interdisciplinary forum for exchange. The
purpose is to explore and disseminate knowledge and
experiences on gender equality, gender mainstreaming, diversity
management, growth and sustainability, inclusion and equal
opportunities. The ambition is to discuss these key concepts and
issues from an intersectional perspective, and in theory and
practice, in order to rethink and find new ways to move on.
The conference will contain academic and doctoral sessions as
well as sessions for practitioners and policy makers. We welcome
proposals for workshops and paper sessions!
Important dates 2010:
1 March:

Deadline for workshop and paper session proposals
Send your proposal to stina.backman@liu.se
31 May:
Deadline for abstracts for paper sessions
1 April:
Registration opens
18 June:
Notice of acceptance
30 June:
Registration closes
24 Nov:
Welcome reception
25-26 Nov: Conference
http://www.liu.se/genusforum/Konferens
The conference is jointly organised by Jämi, Thematic Group on Equality,
Vinnova, NIKK and Gender Studies (Tema Genus) at Linköping University.
Forum for Gender Studies and Equality, Linköping University, is operative
coordinator and organiser of the conference.

