Om du vill att fler ska få nyhetsbrevet, har bytt adress eller vill avbeställa:
info@euroquality.se

”Frihet, en av fantasins dyrbaraste ägodelar”
(Ambrose Bierce)

”Småstäderna töms på ungdomar”
Ungdomar flyttar från småstäderna till stan och det är en myt att de återvänder
när det är dags att skaffa familj och sätta bo. Oerhört problematiskt, menar
forskare. - Man väljer att bo kvar i stan när barnen kommer , man vill ha den
service som finns i stan och är inte sugen på villalivet, säger Charlotta Melander,
forskare i nationalekonomi vid högskolan i Jönköping. Hela 86 % av Sveriges
kommuner tappar unga mellan 18-26 år. Bara 40 av 290 kommuner lyckas
behålla sina unga.

”Mobbad får 95.000 kronor i skadestånd”
En pojke i Vimmerby som mobbats av skolkamrater får 95.000 kronor i
skadestånd. Pojken blev bla hotad till livet. Den kränkande handlingen pågick
under terminer och år. Tingsrätten ansåg att kommunen gjort vad de kunnat
medan hovrätten var av annan uppfattning.

”EU-Kommissionen väntas besluta om att Sverige ska
ställas inför Europadomstolen för brott mot
visstidsdirektivet”
Sverige har under många år fått kritik av EU- kommissionen för att rådande
regler gör det möjligt att stapla olika typer av visstidsanställningar på varandra
utan att resultera i ett fast arbete. Detta strider mot Eu:s direktiv. TCO slog fast i
en undersökning att ca 65.000 personer varit visstidsanställda hos samma
arbetsgivare fem år eller längre. Sverige tänker inte ändra reglerna, säger
tidigare arbetsmarklandsminister Hillevi Engström. Om det blir en fällande dom
väntar dryga böter för Sverige. Sveriges svar till EU har enligt Dagens industri
(21 nov 2013) hemligstämplats eftersom de anses ”störa Sveriges mellanfolkliga
förbindelser eller på annat sätt skada landet om uppgifterna röjs”.

”Flest nya jobb går till utrikesfödda”
Sju av tio jobb går till utrikesfödda och detta visar hur beroende Sverige är av
den aktuella gruppen, säger arbetsförmedlingens prognoschef. Bland läkare,
ingenjörer och tekniker finns många utlandsfödda till skillnad från gruppen
jurister, poliser och ekonomer. Vården och restaurangsektorn har också en hög
andel utrikesfödda. De så kallade instegsjobben är marginella cirka 3.000.
Många utrikesfödda har tagit jobb som kräver låga kvalifikationer trots att de där
högutbildade. (arbetsformedlingen.se)

”Merkel lyfter kvinnorna”
Efter mer än ett decennium av löften har de tyska företagen fortfarande mindre
än 12% kvinnor i toppen. Jämställdhetsarbetet går för sakta, tycker den nya
regeringen som vill lagstifta om en kvinnokvot på minst 30% . de 30 största
företagen mäts i ett index Dags 30 index och visar på bristande jämställdhet.
Några få undantag finns och i topp ligger Henkel med 44% kvinnor samt
Deutsche telekom med 35% kvinnor. Av de 30 storföretagen har 17 bolag ingen
kvinna alls i ledningen. Bland dem finns Volkswagen, Deutsche Bank, Infineon.
Ingen av de stora bolagen har en kvinna som koncernchef. Dåliga möjligheter att
kombinera barn och arbete ses som en förklaring till en låg andel kvinnor samt
de låga födseltalen.

”Sverige bäst i Norden på mjuka värden”
Sverige lyckas som enda land i norden ta sig in på 10-topp listan när tidskriften
Monocle rangordnar världens länders ”mjuka krafter”.

Sverige bedöms ha världens sjätte bästa varumärke på området. Man måste
beundra Sverige för framgångar inom musik, film, litteratur . Men glansen har
falnat inom områden som jämställdhet, utbildning och välfärd.
Hela listan:
1. Tyskland
2. Storbritannien
3. USA
4. Frankrike
5. Japan
6. Sverige
7. Australien
8. Schweiz
9. Kanada
10.Italien

”Byte till nytt arbete ger resultat i lönekuvertet”
Missnöjd med lönen? Byt jobb. Det visar statistik från SCB vilka har jämfört hur
lönerna utvecklades för cirka en halv miljon personer som bytte arbetsgivare
under åren 2008-2012. Lönerna för jobb bytarna ökade med 18,3 % medan de
som stannade ökade med 14,2 %. De som bytte arbetsgivare hade nästan alltid
30 % snabbare löneutveckling. Män är jämfört med kvinnor mer benägna att
byta jobb vilket möjligen kan förklara en liten del av löneskillnaderna.
Undersökningen visar att det är mer lönsamt att gå från offentlig sektor till den
privata sektorn. (TT)

”Oväntad utdelning”
Konsultföretaget Releye och VD Bodil Ekström, går mot strömmen och vågar
satsa på innovation och att låta medarbetare spåna på arbetstid. 8% av den årliga
omsättningen satsar företaget på innovationsdagar. Nya ideer är bra ideer och
om företagen inte tar sig tid att tänka fritt kommer vi snart efter.
Tips:
1. Ta del av något helt annat än vad du brukar- läs en tidning om lyftkranar
eller nyckelpigor
2. Avdramatisera ordet innovation. Det gäller att göra något som man gör
ofta enklare.
3. Avsätt tid att tänka
4. Börja bolla ideer. Testa tex på dina barn.
5. Fundera varje dag över något som inte rör jobb, barn eller boende.

”Sverige kritiseras hårt av FN”
Sverige får skarp kritik av FN för att inte agera kraftfullt mot brännmärkning
och diskriminering av romer. Samtidigt klandras Sverige för brist på åtgärder
mot allt fler hatbrott. Granskningen av FN:s rasdiskrimineringskommitté är den
tredje i raden och den är tuff. Av en händelse sammanfaller den med rapporterna
om romer i polisregister samt slöjattacken i Farsta och rasistattacken mot en
pappa och hans ettårige son i Malmö. Kommittén utrycker oro för att romer
stigmatiseras och diskrimineras. FN uppmanar Sverige att bekämpa fördomar
och stereotyper och pekar på att främlingsfientliga och rasmotiverade hatbrott
ökar i Sverige. (regeringen.se)

”Ensamstående utan barn är Sveriges vanligaste hushåll”
Den vanligaste boendeformen i Sverige är ett hushåll med en person, det visar
SCB:s senaste undersökning. 37,7 % är ensamhushåll,
31,3 % består av två personer
12,4 % består av tre personer och nästan lika många,
12.4 % är fyra i hushållet. Av de ensamboende är 53 % kvinnor och 47 % män.
24 år är vanligaste åldern för ensamboende män och 68 år för kvinnor.
Kommuner med högst andel singelhushåll är;
Åsele, Solna, Munkfors, Ljusnarberg, Filipstad, Stockholm.
Kommuner med lägst andel singelhushåll är; Staffanstorp, Lerum, Lomma,
Öckerö, Härryda, Knivsta.
Sammanboende med barn 0-24 år utgör 22, 2 %. (scb.se)

”Föräldrar lägger mer pengar på pojkars leksaker inför
jul”
Vi väntas lägga en miljard kronor på leksaker till jul och en fjärdedel av alla
leksaker köps vid jul. Men pojkar får klart mer leksaker än flickor, 53% går till
pojkarna och 41 % till flickorna resten till familjerna. På med genusglasögonen!

Stämningar
- Transsexuell fick inte gå på damtoan , stämmer staden. En person har
stämt Stockholms stad på 22.000 kronor för diskriminering efter att ha
nekats att få använda damtoaletten vid T-centralen.
DO stämmer Tranås kommun som tar betalt för kvinnor och handikappade att gå
på toaletten medan män får gå gratis.

Tips på bok:

- ”Främja förmågor. En modell för mänsklig utveckling”. En bok av
Etikprofessorn Martha C Nussbaum, om konsten att mäta välstånd.

Tips på länkar:
- Läs om PISA och artikeln i SVD ”Vi behöver se pappa
plocka upp en bok”
http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/sa-tycker-lasarna-ompisadebatten_8790162.svd?sidan=1

- Följ kampanjen Fatta.nu
kampanjen startades efter den friande domen i sexmålet i våras. Fatta nu vill att
människor reflekterar över övergrepp och fatta! att sex handlar om samtycke.
http://fatta.nu/initiativtagare/

- Söker Du metod för arbete med Mångfald
http://www.mata-mangfald.nu/

- Mångfaldsspelet kommer på engelska (i början av april)
God jul och ett riktigt Gott Nytt år Önskar
Ann-Katrine Roth

