Du och en kollega är välkommen till förhandsvisning den 26 november kl. 18.00–21.00

Inbjudan till lansering av Jämställ.nu
– Sveriges första portal om jämställdhetsintegrering
Den 1 december trycker vi på on-knappen och Jämställ.nu tänds i en dator nära dig.
Redan den 26 november kan du fira med oss och samtidigt testa portalen när den invigs
i Göteborg och Stockholm – samtidigt.
Genom Jämställ.nu ger vi dig ett verktyg för det dagliga arbetet med jämställdhetsintegrering.
På portalen hittar du bland annat:
• Lärande exempel från hela landet som ger dig möjlighet att söka efter utvecklingsarbeten som
genomförts/genomförs i ditt län eller inom ditt verksamhetsområde. På så sätt får du del av
andras upplägg, lärdomar och erfarenheter.
• Databasen Jämda blir ditt nya verktyg för att söka efter forskningsrön, offentliga utredningar
och annan litteratur som avhandlar jämställdhetsintegrering.
• Verktygslådan ger dig metoder, modeller och interaktiva verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar ditt arbete med jämställdhetsintegrering.
• Vad är funktionen som uttömmande suddar ut eventuella frågetecken om vad jämställdhetsintegrering handlar om – här hittar du reportage från verksamheter, årtalslistor och mycket mera.
Vi bjuder på dryck och snittar. Är du på plats i tid kan du lyssna till ett inspirerande halvtimmes
”talarmarathon” (se hållpunkter nedan). Tillsammans jämställdhetsintegrerar vi Sverige. Välkomna!

Göteborg

Hållpunkter: Kl. 18.30 invigs portalen av Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands län.
Därefter mer om jämställdhetsintegrering i praktiken: Sven Höper, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad och Helena Olofsdotter Stensöta, utredare på Jämi och forskare i
statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59
Datum och tid: Den 26 november, öppet hus mellan kl. 18–21

Stockholm

Hållpunkter: Kl. 18.30 invigs portalen av Barbro Westerholm, riksdagsledamot för folkpartiet och f.d. chef
för Socialstyrelsen. Därefter mer om jämställdhetsintegrering i praktiken: Margareta Eklund, European
Institute for Managing Diversity med uppdrag för Europeiska Socialfonden, EU kommissionen och
SIDA och Susanne Andersson, fil. dr i Pedagogik som forskat om mellanchefer genom Fiber Optic Valley.
Plats: Hotel Rival, Mariatorget
Datum och tid: Den 26 november, öppet hus mellan kl. 18–21

anmälan: Anmäl dig via e-post bengt.nilsson@skl.se. Glöm inte att ange vilka ni är som

kommer, eventuella allergier samt om du kommer till invigningen i Göteborg eller Stockholm.
kontakt: Bengt Nilsson, tel. 08-452 79 77, Sveriges Kommuner och Landsting.

Ett samarbete mellan fyra aktörer som tar gemensamma krafttag för jämställdhetsintegrering – snart i en dator nära dig

