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”Fördelen med okunnighet är att den
leder till diskussioner”
(ur ”Var positiv”)

- L kräver åtgärder mot barnäktenskap
L kräver att regeringen tillsätter en ”haverikommission” som utreder sociala
myndigheters agerande efter att asylsökande barn som är gifta fått bo
tillsammans med sina makar, trots att barnäktenskap är förbjudet i Sverige.
Enligt sex kommuner handlar det om ett 70-tal barn, flickor, troligen fler. Fem
av sex kommuner uppger att barn över 15 år som vill leva ihop med den som de
är gifta med ofta får det trots att barn äktenskap är förbjudet enligt svensk lag.
De flesta flickor är mellan 15 och 17 år. Men det finns också flickor som är 1314 år. – Samhällets signaler ska vara tydliga, säger Jan Björklund.
https://unicef.se/fakta/barnaktenskap

- Svenskar allt krassligare
Sjukpenningtalet fortsätter att öka. I december förra året var detta tal 10,5 för
båda könen, att jämföra med 9,4 i december 2014. Det visar statistik från
försäkringskassan. Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person o alla sjukoch rehabiliteringsdagar under ett år slås ut på alla individer.
http://www.forsakringskassan.se/!ut/p/a0/LccxEoMgEAXQs1hQg3HS2HmLxM
ZZ4Y8hwpeRVa-fFFZvnh3ty46UMy6icaOk_9Xz30R_Zi2G4zzGxXUCuPKjlpvMkJAEgbQuPo91gIyclFJ0CnAI8_Yp4drn7as
Q_MDg-SNMw!!/

- Kvoteringshotet lever
Under stämmorna i vår måste börsbolagen leverera styrelser med minst 40 %
kvinnor. Gör de inte det blir det lagstiftning, säger finansmarknadsminister Per
Bolund. Exakt hur lagen ska se ut finns inget svar på men det lär bli någon form
av sanktionsavgifter, enligt Per Bolund. Bolag som klarar gränsen är SEB, NCC
och Axfood.
Några av de bolag som inte klarar gränsen är Atlas Copco, Ericsson,. Volvo,
Trelleborg, ICA, Tele2 och SKF.

- Nordbor stressar på jobbet
Fler än fem av tio nordbor anser att de har en stressig arbetsmiljö, enligt en färsk
undersökning. Många nordiska företag har börjat införa jobba hemma dagar för
att kunna dra ner på stressen och underlätta livspusslet för de anställda. Att
jobba hemifrån löser livspusslet, ökar produktiviteten och höjer livskvaliteten,
dessutom finns en miljösynpunkt när det gäller att slippa resor till och från
arbetet, säger Carola Lavén affärsområdeschef på NCC.

- Frankrike reagerar på svenska sexbrott
Samtidigt som svenska ”We are Sthlm” skandalen med tigande poliser väcker
uppmärksamhet i Frankrike tar franska myndigheter i med hårdhandskarna mot
sina sexuella förbrytare. Häromdagen dömdes en man till två års fängelse för att
ha ofredat en kvinna i tunnelbanan. På Paris tunnelbanebolag RATP:s
presstjänst berättas om den spaningspatrull som sedan flera år har till uppgift att
dygnet runt jaga sexförbrytare i metrón. 27.500 kameror vakar över resenärerna
och 1.000 personer arbetar med säkerhet i allmänhet . I november startade en
kampanj under mottot ”stopp-det räcker” och högtalare uppmanar att genast
larma personalen om något händer.

- Fortsatt skevt på topposten
Bara 38 % av Sveriges kommunstyrelse ordföranden är kvinnor och endast 1 %
är födda utomlands, visar en granskning gjord av SVD. Sämst är siffrorna för M,
färre än var tredje moderat kommunaltopp är kvinna.
På 1990-talet införde Ingvar Carlsson varannan damernas i politiken vilket ledde
till en jämn fördelning av kvinnor inom hans regering. Principen har följts av
såväl Reinfeldt som Löfvén. Trots det är könsfördelningen ojämn inom
kommunalpolitikens topp.

- Kränkning av mänskliga rättigheter
Följande länder har tillämpat dödsstraff under år 2014:

Egypten, USA, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Japan, Kina och
Malaysia. Kränkning av politiska rättigheter enligt indexet ”freedom rights”,
värst är Saudiarabien. Se också om pressfrihet. https://index.rsf.org/#!/ och om
globala rättigheter. http://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index2015?lang=en

- Missgynnandet av kvinnor omodernt
4 av 10 män men bara 2 av 10 kvinnor får sina anmälda arbetsskador godkända.
Beviljandegraden för män är 39 % och för kvinnor 24 %. Det är svårt för
kvinnor att få en arbetsskada godkänd och beviljande graden inom vård och
omsorg är mycket låg. Kvinnor ut frågas om privatlivet och män om arbetslivet.
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-arbetsskador2014-rapport-2015-01.pdf

- Det pågår en maskulinisering av Sverige som vi
måste uppmärksamma
Männen utgör drygt 70 % av de asylsökande och av de ensamkommande barnen
är 11 % flickor. Läs Birgitta Wistrands analys i SVD 3 dec.
http://www.svd.se/birgitta-wistrand-dar-flickor-och-kvinnor-inte-raknas

- Ny rapport Worlds Women 2015
http://unstats.un.org/unsd/gender/chapter6/chapter6.html

- Arbetsförmedlingen diskriminerade Jehovas vittne
Det var diskriminering när Arbetsförmedlingen beslutade att återkalla en mans anvisning till
jobb- och utvecklingsgarantin med hänvisning till att han av religiösa skäl inte ansåg sig
kunna söka ett anvisat arbete. Det framkommer av en dom i Stockholms tingsrätt idag.
Mannen, som vid tillfället var bosatt i Bohuslän, blev i februari 2014 erbjuden att söka en
tjänst som säljare för ett företag som bland annat säljer lotter. Mannen förklarade att han inte
kunde ta det aktuella arbetet av personliga skäl och på grund av etiska och moraliska
principer, och i ett intyg berättade mannen att han är ett Jehovas vittne och att arbetet ifråga
skulle gå emot hans religiösa övertygelse.
Trots det återkallade Arbetsförmedlingen i mars samma år anvisningen till jobb- och
utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen hänvisar i sitt beslut till att mannen hade misskött
sig genom att bidra till att han inte kallades på intervju hos en arbetsgivare som hade ett arbete
att erbjuda. Mannen blev därmed satt på karens i 45 dagar utan någon ersättning.

Tingsrätten konstaterar i domen att mannen genom Arbetsförmedlingens agerande har utsatts
för indirekt diskriminering, vilket innebär att Arbetsförmedlingen har tillämpat en regel eller
ett kriterium som framstår som neutralt men som särskilt missgynnar personer med sådan
religiös övertygelse som mannen har.
– Tingsrätten konstaterar också att Arbetsförmedlingen inte har kunnat visa att återkallandet
var nödvändigt för att uppnå syftet med jobb- och utvecklingsgarantin, säger Johanna Nilsson,
processförare på DO.
Tingsrätten dömer Arbetsförmedlingen att betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning
till mannen.
DO/ Diarienummer: ANM 2014/1037

- Pappa missgynnades när han begärde
föräldraledighet
4 januari 2016
En man i Stockholm som begärde föräldraledigt fick först en utskällning av sin chef, därefter
fick han besked om att han hade blivit uppsagd. DO stämmer nu arbetsgivaren för
missgynnande som har samband med föräldraledighet.
Mannen är anställd i en inredningsbutik i Stockholm. I slutet av april gick han till en av sina
två chefer för att lämna en ansökan om tretton månaders föräldraledighet med start under
sommaren. Chefen vägrade dock ta emot ansökan och slängde den ifrån sig varefter han
skällde ut mannen. Fyra dagar senare fick mannen via epost besked att han var uppsagd på
grund av arbetsbrist.
Mannen anlitade en advokat och i mitten av maj meddelade han arbetsgivaren att han avsåg
att yrka ogiltigförklarande av uppsägningen. Efter ytterligare en månad återtog arbetsgivaren i
ett epostmeddelande uppsägningsbeskedet. Det innebär att mannen under cirka sex veckor
levde i tron att han hade förlorat sitt arbete. DO anser därmed att mannen har missgynnats på
ett sätt som har samband med föräldraledighet.
DO stämmer nu företaget och begär 80 000 kronor i skadestånd.
– Missgynnanden som har samband med föräldraledighet är fortfarande vanligt i arbetslivet
och situationer där det leder till uppsägning eller hot om uppsägning får självklart mycket
allvarliga konsekvenser för den drabbade, säger Johanna Nilsson som är processförare på DO.
Ärende ANM 2015/2472

- Mäta mångfald och inkludering
http://www.mata-mangfald.nu/
Vi kommer gärna ut till ditt företag/ organisation och berättar mer och ni får
testa genom att ”tycka och trycka”.
Slå en signal så kan vi boka en tid
Ann-katrine Roth
0708-687-601
Klas Hyllander
0733826622

- Mångfaldsspelet på engelska
Mångfaldsspelet finns nu på engelska. Beställ genom att skicka ett mejl. Samma
priser som för det svenska spelet.

- Utbildningar 2016
http://miljoaktuellt.se/utbildning/kurser/mangfald
 Miljöaktuellt mångfald inkludering och hållbarhet 16 mars

http://www.sverigeshrforening.se/Utbildningar/
 Jämställdhet, mångfald och inkludering
 Psykosocial arbetsmiljö - ett chefsansvar!

17 mars
14 april

Hälsningar från Ann-Katrine Roth

