
Nyhetsbrev Mars 2011
Det har varit den 8 mars vilket präglat nyhetsflödet och detta nyhetsbrev. Men frågan är vad 
som fick mest uppmärksamhet den 8 mars, kvinnofrågorna, semlorna eller pannkakorna!

Om du inte vill ha nyhetsbrevet, tycker att fler ska få del av det eller har bytt 
adress, hör av dig!

”Små saker som du fått gjorda, är bättre än stora 
saker du planerar att göra”

Ur Mitt i prick 

- ”Antalet anmälda våldtäkter utomhus har fördubblats”
Antalet våldtäkter har fördubblats på tio år och var under år 2010 till antalet 
1098 att jämföra med år 2000 554 stycken. En förklaring är att 
anmälningsbenägenheten har ökat. Kvinnor har blivit mer medvetna om sina 
rättigheter säger professor i allmän kriminologi Jerzy Sarnecki. Definitionen av 
sexualbrott har också förändrats. (DN)

- ”Något fler kvinnor leder företag”
Kvinnors företagande ökar men det går långsamt. Andelen kvinnliga 
näringsidkare har de senaste tio åren ökat med 2% till 26,6% totalt. Under 
samma period ökade andelen kvinnliga styrelseledamöter med 2,5% till 
19,2% totalt. Det visar en analys gjord av PAR information. (DN)

- ”Toppnotering för antalet diskrimineringsärenden”
Totalt kom det in 2.614 anmälningar till DO och samtidigt avslutade 
myndigheten under året 3.189 ärenden. I elva fall gick ärendet till domstol 
varav DO vann sex av fallen. 38 förlikningar gjordes under året där 
merparten handlade om arbetslivet. Den största gruppen är kvinnor som 
missgynnats vid rekrytering eller uppsägning då de varit gravida. 
(www.do.se)



- ”Bäst och sämst på integrationspolitik”
Resultat över hur goda förutsättningar 31 länder ger med sin 
integrationspolitik för invandrare och flyktingar att bli integrerade, enligt ett 
index med poäng 0-100
1. Sverige
2. Portugal
3. Kanada
4. Finland
5. Holland
6. Belgien
7. Norge
8. Spanien
9. USA
10. Italien

- ”Ni har ett år på er att få in fler kvinnor i styrelserna”
Andelen kvinnliga styrelseledamöter i EU:s medlemsländer har ökat med ynka en halv 
procentenhet per år under de senaste sju åren. EU kommissionen kommer att arbeta på två 
sätt med frågan. Först ska företagen få en möjlighet att åtgärda situationen själva. 
Fungerar inte det återstår kvotering med början år 2012 varnar Viviane Reding, 
kommissionens ordförande. Norge har sedan år 2003 en lag som säger att minst 40% av 
ledamöterna ska vara kvinnor. Spanien har sedan år 2007 en liknande lag och Island 
införde en kvoteringslag förra året år 2010. Frankrike har tagit en lag i år 2011 och samma 
diskussioner pågår för närvarande i Tyskland och Österrike. (www.di.se)

- ”97% av börsens VD:ar är män”
Föra året fanns det fyra kvinnliga börsvdar i Sverige. Idag är det åtta resten 247 är män. I 
styrelserummet är 22% kvinnor och det finns åtta kvinnliga ordföranden. (www.di.se)

- ”EU kräver åtgärder för fattiga kvinnor”
Det finns 85 miljoner fattiga kvinnor inom EU. EU parlamentet kräver att 
EU lever upp till kampen om lika lön, och lika rättigheter. Parlamentet har 
listat 166 åtgärder som behöver vidtas. De viktigaste handlar om kvinnors 
möjligheter till egen försörjning men där finns också krav på barnomsorg 
och ändrade pensionsregler. (henrik.borsin@dn.se)

- Regeringen avsätter 17,5 miljoner för arbete med 
jämställdhet

Regeringen avsätter pengar för att arbeta för att stärka kvinnors ställning inom 
filmen, musiken och museivärlden. Kulturvärlden präglas av en stor manlig 
dominans. Detta underlättas inte av att många kulturredaktioner leds av män. Det 
är oroväckande a ofta som män porträtteras på tidningssidor och nyhetsinslag. 
Kvinnliga filmskapare, författare, konstnärer och skådespelare har i vissa fall 
svårt att hävda sig. (www.regeringen.se)
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Och så till sist:

Gå in och rösta på månadens fråga; Är du feminist?
www.euroquality.se

En utbildning om ”Funktionshinder som en kompetens”? 
Möt bla ICA mfl
13 maj 10.00-16.00 sthlm, 25 platser kronor 2.500:- först till kvarn……..
Gå in på www.euroquality.se 

En ny avhandling om mobbning på arbetsplatser 
”Mobbning i arbetet, arbetsorganiseringens inverkan på handlingsutrymmet och 
mobbningsprocessen., 2010 av Louise Svensson, Örebro universitet.

En intressant omvärldsanalys av Institutet för framtidsstudier
Amazonia- den framtida värld där kvinnor styr, Arne Jernlöw 

Med hopp om en ny vår!

Ann-Katrine Roth

http://www.euroquality.se/

