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Sista nyhetsbrevet inför sommaren
Här följer Jämis sista nyhetsbrev för våren. Under sommaren kommer vi tillsammans med samarbetspartners att medverka vid Almedalsveckan på Gotland och vid Stockholm Pride. I höst kan vi bland annat
se fram emot flera nya rapporter, den internationella konferensen om jämställdhet och hållbar utveckling
samt den kurs i jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv som Linköpings universitet håller
på uppdrag av Jämi. Hösten kommer också vara det sista halvåret för Jämis verksamhet.

DETTA HÄNDER
Jämi på Almedalsveckan i Visby
Jämställ.nu har tillsammans med Länsstyrelsen Gotlands län och ESF Jämt samlat några av Sveriges
ledande aktörer från olika områden som alla är eniga om att jämställdhet är en förutsättning för tillväxt
och välfärd. Hur menar de att arbetet med jämställdhet kan påskynda tillväxttakten och öka välfärden?
Och hur långt har vi kommit? Vilka hinder finns på vägen?
Seminariet äger rum i residensets trädgård, onsdagen den 7 juli kl 14-19. Eftermiddagen avslutas med
Almedalens trevligaste mingel. Se bilaga och läs mer på:
http://www.jamiprogram.se/Aktuellt/Kalendarium/Aktuellt_detalj/?eventId=1769664948
Jämi på Stockholm Pride
Kunskapsportalen Jämställ.nu arrangerar seminarium på Stockholm Pride. Vilka inkluderas i jämställdhetsarbetet? Vad innebär det att arbetsmetoderna bestäms av en majoritet? Kan vi arbeta med könsuppdelad
statistik utan att vara heteronormativa? Det är några av frågorna för ett panelsamtal på Ekoteket, Pride
House, måndagen den 26 juli kl 14.00-14.45. Se bilaga och läs mer på:
http://www.jamiprogram.se/Aktuellt/Kalendarium/Aktuellt_detalj/?eventId=1770325568
Jämi international: Call for papers
Deadline för att skicka in abstracts till den europeiska konferensen Equality, Growth and Sustainability
– do they mix? har förlängts till den 1 augusti. Konferensen äger rum i Linköpings universitet den 25-26
november och riktar sig till forskare, praktiker och beslutsfattare. Arrangörer är Jämi, Temagruppen
Likabehandling, Vinnova, Tema Genus och Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings
universitet, Nikk och Fas. Läs mer på:
http://www.liu.se/genusforum/Konferens
Utbildning i jämställdhetsintegrering för statligt anställda under hösten 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 som nu är fullsatta. 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. Läs mer på:
http://www.liu.se/genusforum

Kommande rapporter
Jämi kommer under hösten att släppa ett flertal rapporter. Dessa innefattar bland annat en översikt av
publicerad och pågående forskning kring jämställdhetsintegrering, fallstudie över hur myndigheter
arbetar med jämställdhetsintegrering, samt hur jämställdhetsintegrering är och kan vara kvalitetssäkrande i myndigheters arbete.

DETTA HAR HÄNT
Seminariet Mycket snack och lite verkstad?, 24 maj
Inför ett fyrtiotal deltagare presenterade professor emerita Anita Nyberg sin rapport Mycket snack och
lite verkstad? Jämställdhetspolitikens genomslag i statsbudgeten 1980-2012. Den diskuterades därefter
av Gertrud Åström, ordförande för Sveriges kvinnolobby. Läs mer och ladda ner rapporten på:
http://www.jamiprogram.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext//mycket-snack-och-lite-verkstad-.cid939810
Forum för Tvärsektoriella frågor, 25 maj
I samverkan med Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, hade Forum för tvärsektoriella
frågor möte den 25 maj. Nästa möte är bestämt till oktober.
Konferensen Verktyg för jämställdhetsintegrering, 15 juni
Jämis konferens om kvalitetssäkring av verksamheten samlade ett drygt hundratal deltagare och hade
talare som Christer Hallerby, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Susan Bird, EU-kommissionen, Jean-Michel Monnot, Sodexho, och Nils Eklund, Ekonomistyrningsverket. Läs mer på:
http://www.jamiprogram.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext//finns-nagon-verktygslada-for-jamstalldhet-.
cid943855

