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NYHETSBREV
JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I STATEN

Ny	
  mejladress	
  till	
  Jämi	
  

Alla medarbetare i Jämi och på Nationella sekretariatet för genusforskning har ny mejladress. Den gamla
mejladressen kommer att fungera under en övergångsperiod men vi rekommenderar att ni använder
förnamn.efternamn@genus.gu.se för att kontakta oss på Jämi.
	
  
Nygammal	
  webbredaktör	
  

Efter en tids föräldraledighet är Jimmy Sand tillbaka som webbredaktör på Jämi. Han ersätter därmed
Christer Wigerfeldt som arbetat med oss under tiden som Jimmy varit ledig. Jämi tackar Christer för gott
arbete och välkomnar Jimmy tillbaka.

DETTA	
  HÄNDER	
  
Jämi	
  international:	
  Call	
  for	
  papers	
  
Nu är det dags att skicka in papers och förslag till presentationer till 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 och
Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet, Nikk och Fas. Läs mer på:
http://www.liu.se/genusforum/Konferens

Jämiutbildning:	
  Deadline	
  1	
  maj	
  för	
  ansökan	
  till	
  utbildning	
  för	
  statligt	
  anställda	
  
Deadline för att ansöka till Jämis utbildning kring jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv är 1 maj –
inte 1 april som tidigare annonserats. Utbildningen har plats för ytterligare deltagare. Den bekostas av Jämi och är
därmed kostnadsfri för deltagarna. Undervisning kommer att ske under 3 heldagar i Stockholm (30 augusti, 13
september samt 25 oktober 2010) samt via webb under perioden augusti till oktober 2010. Läs mer på:
http://www.liu.se/genusforum
Välkommen med din ansökan!
Konferens	
  om	
  karriärvillkor	
  för	
  kvinnor	
  och	
  män	
  i	
  staten,	
  19	
  maj	
  

Kompetensrådet för utveckling i staten, Krus, bjuder in till konferensen Karriär görs varje dag, riktad till
chefer, HR-ansvariga, personalstrateger, jämställdhetsansvariga och fackligt förtroendevalda. Konferensen
ger kunskap och praktisk erfarenhet som har genererats från myndigheter vilka har arbetat med att öka
andelen kvinnor till ledande befattning. Genom att koppla ihop iakttagelser och perspektiv med forskning,
aktuella undersökningar och en strategisk chefs- och expertanalyser kan vi förstå hur kön och makt
påverkar chefsförsörjning. Konferensen hålls i Stockholm och leds av Sabina Sjölander och Jack
Borgström, Näringslivets Ledarskapsakademi. Läs mer på:
http://www.krus.nu/staten-leder-jamt/utbildning-och-moten/kommande-arrangemang-och-kurser/karriar-gorsvarje-dag/
Jämiseminarium:	
  Rapport	
  om	
  jämställdhetspolitikens	
  genomslag	
  i	
  statsbudgeten	
  presenteras,	
  24	
  maj	
  

Rapporten Mycket snack och lite verkstad? Jämställdhetspolitikens genomslag i statsbudgeten 1980-2012 är författad
av prof. em. Anita Nyberg, Stockholms universitet, på uppdrag av Jämi. Gertrud Åström, ordförande i
Sveriges kvinnolobby är kommentator och samtalar med Anita Nyberg om hennes studie.
Tid och plats: Måndagen den 24 maj, kl. 14.00-16.00, på Lundqvist & Lindqvist Konferens,
Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Fika serveras från 13.30.

Rapporten delas ut under seminariet och finns efter publicering att ladda ned från Jämis webbplats:
http://www.jamiprogram.se/

Välkommen med din anmälan till annika.olsson@genus.gu.se senast den 20 maj. (Märk mejlet: anmälan 24
maj.) Antalet deltagare är begränsat.
Utbildning	
  för	
  att	
  integrera	
  genus	
  i	
  FP7-‐projekt,	
  8	
  och	
  9	
  juni	
  

Yellow Window (på uppdrag av EU-kommissionen) och Vinnova bjuder in till två workshops i
genusträning i Stockholm för dig som är forskare, deltar i FP7-projekt, är projektkoordinator, FoUhandläggare, nationell expert eller National Contact Point. Sjunde ramprogrammet strävar efter
jämställdhet inom forskningsprojekten genom att dels underlätta för kvinnliga forskare att delta i projekt
dels integrera genusdimensionen inom alla forskningsområden.
Workshops med olika inriktningar kommer att hållas i Stockholm :
• 8 juni: Hälsa och Nanoteknik
• 9 juni: Internationellt samarbete och Transport
Läs mer på:
http://www.vinnova.se/sv/Press/Kalendarium/2010/100608-Workshops-i-genustraning/

Jämikonferens:	
  Verktyg	
  för	
  jämställdhetsintegrering,	
  15	
  juni	
  

Jämi inbjuder myndigheter och konsulter till en konferens med syfte att presentera och diskutera verktyg
för jämställdhetsintegrering vid upphandling, organisationsutveckling och uppföljning. Under 2010
arbetar Jämi med att skapa förutsättningar för en långsiktig jämställdhetsintegrering genom att
vidareutveckla metoder och verktyg. En slutsats är att jämställdhetsarbete är en del av det
kvalitetssäkrande arbetet i myndigheters organisation och verksamhet. Jämställdhetsperspektiv ska därför
beaktas vid såväl upphandling, som organisationsutveckling, uppföljning och utvärdering.
Konferensen fungerar även som ett viktigt led i att förankra nya arbetssätt med ökat fokus på
jämställdhetsintegrering för att bidra till en mer effektiv statsförvaltning som samtidigt svarar på krav på
verksamhetsnytta och sociala hänsyn.
För att delta anmäl er till elin.bengtsson@genus.gu.se med rubrik ”Anmälan 15 juni” senast 14 maj.
Jämi	
  i	
  Almedalen	
  och	
  på	
  Pride	
  

Jämi kommer att i sommar medverka både i Almedalen (7 juli) och på Pride. Jämi ordnar seminarium och
mingel tillsammans med aktörerna kring Kunskapsportalen: SKL Hållbar jämställdhet, Temagruppen
Likabehandling och Vinnova samt Länsstyrelsen och ESF-Jämt. Läs mer på:
http://www.jamiprogram.se/

DETTA	
  HAR	
  HÄNT	
  
Seminarium	
  om	
  forskning	
  	
  

Den 23 mars bjöd Jämi och Kunskapscentrum för jämställd vård in till öppet seminarium i Göteborg
kring temat: Fyller jämställdhetsforskningen sitt syfte? I samtalet deltog Camilla Norrbin, genusforskare,
Gymnastik- och Idrottshögskolan, Anne-Charlotte Callerstig, genusforskare, Linköpings universitet, Sylvia
Määttä, chef Kunskapscentrum för jämställd vård, Kerstin Alnebratt, föreståndare, Nationella sekretariatet
för genusforskning. Moderator var Annika Olsson.	
  
Fullsatt	
  workshop	
  om	
  jämställdhet	
  som	
  kvalitet	
  

Jämis workshop Jämställdhet som kvalitet, 26 mars, med fokus på jämställdhetsintegrering vid upphandling,
organisationsutveckling och revision kunder/myndigheter lockade ett stort antal deltagare. Denna
workshop får en uppföljning i konferensen Verktyg för jämställdhetsintegrering 15 juni (se ovan).	
  

Workshop	
  om	
  konsekvensanalyser	
  i	
  praktiken	
  

Den 21 april arrangerade Jämi och Kunskapscentrum för jämställd vård workshopen Konsekvensanalyser i
praktiken – hur gör vi? Charlotta Faith-Ell, WSP-samhällsbyggnad, och Anita Linell, Folkhälsoinstitutet,
presenterade konsekvensanalys som metod. Ett tjugotal deltagare från myndigheter och kommuner
arbetade med olika case. Sophia Kaså, Katalysator, var facilitator.
Seminarium	
  om	
  kön	
  och	
  makt	
  i	
  Norden	
  

Jämi och Nationella sekretariatet för genusforskning deltog den 23 april i konferensen Jämställdhet, makt och
beslutsfattande arrangerad av Unifem och Krus med seminariet: Kön och makt inom EU – Norden – Sverige.
Seminariet samlade ett sjuttiotal deltagare och tog sin utgångspunkt i den svenska regeringens rapport
Beijing+15 och Nordiska ministerrådets forskningsprojekt ”Kön och makt i Norden” och diskuterade
kunskapsläget, maktdefinitioner, statistiken, betydelsen av internationella och jämförande perspektiv m.m.
I samtalet deltog prof. em. Anita Nyberg, Stockholms universitet, och docent Kirsti Niskanen, Nikk.
Moderator var Annika Olsson, Jämi.	
  

