Nyhetsbrev april 2008
Nätverk , JäMå, för dig
som törstar efter
kunskaper
Vill du vara med i ett kunskapsnätverk med fokus på
jämställdhet och mångfald, där du får möjlighet att öka
kunskaperna, träffa andra som arbetar som samordnare och
utbyta erfarenheter.? Är du intresserad, mer info på
www.euroquality.se eller ann-katrine.roth@euroquality.se
Om du inte vill ha nyhetsbrevet, tycker att fler ska få del av det
eller har bytt adress, hör av dig!

”Tänk om vi kunde vara
som myrorna
beslutsamma och
uthålliga”
Ur utblick, Svärd

Nyheter i korthet:
Funktionshindrade glöms ofta bort

Svenska myndigheter kommer inte att klara regeringens och
EU:s mål att vara tillgängliga för personer med funktionshinder
år 2010. I en rapport från Handisam dras slutsatsen att staten inte
prioriterar medborgares lika rätt. 30.000 personer med
funktionsnedsättning arbetar inom statens verksamhet, 54% av
myndigheterna har rutiner för att hantera klagomål om
tillgänglighet, 9% har information på punktskrift, 12% kan video
samtala med medborgarna via Skype och 90% har lokaler med
hissar istället för trappor.( www.handisam.se)

Tillfälliga jobb måste minska med en tredjedel
Cirka 700.000 har tillfälliga jobb som inte är fasta. På tio år har
antalet tillfälliga anställningar ökat med 40%.
Tillfälliga och visstidsanställningar är vikariat, säsongsjobb,
projektanställning, provanställning max sex månader, anställning
för arbetstagare som fyllt 67 år, arbetsanhopning, fri
visstidsanställning i högst 12 månader och behovsanställning.
Merparten som berörs är kvinnor. (DN debatt 26 mars)

Dramatiska skillnader i omsorgen av de äldre
Enligt en rapport från Socialstyrelsen är det stora skillnader på
hur de äldre tas om hand inom omsorgen. Personalomsättning,
sysselsättningsgrad och kompetens påverkar kvaliteten. Arvika
Malå, Karlskrona och Pajala ligger bra till. Se vidare på
socialstyrelsens hemsida, Äldreguiden.

Kvinnornas jobb är fortfarande billigare
Medlingsinstitutet visar i en ny rapport ”Avtalsrörelsen och
lönebildningen 2007” baserad på lönebildning och statistik från
år 2007 att lönegapet mellan kvinnor och män är 5%. Enligt
forskaren Åsa Löfström betyder det att det finns en
värdediskriminering och att olika jobb är olika mycket värda.
(www.medlingsinstitutet.se)

Få kvinnliga hantverkare
Av Sveriges omkring 145.000 hantverkare finns endast 450
kvinnor eller 0,3% kvinnor och 99,7% män. Vad betyder det för
renoveringar, byggandet och dess lösningar? (ur Stockholm
bygger).

Rekordmånga anmäler till JämO
Antalet anmälningar till JämO slog rekord under förra året. Störst
var ökningen för föräldralediga 72 kvinnor och tio män. Totalt
317 ärenden kom in till myndigheten 154 enligt JämL varav 40
kom från män.(årsrapport www.jamombud.se)

Jämställdhetspeng fryser inne
Av de 400 miljoner kronor som regeringen anslog för att satsa på
jämställdhet under år 2007 så betalades bara 148 miljoner ut till
olika projekt. Pengarna som blev över fryser nu inne. Christer
Hallerby på departementet menar att kapacitet saknats att hantera
så många projektansökningar. (dn)

M-Kvinnor vill slopa inkomsttak
För att få högavlönade pappor att stanna hemma med barnen vill
m-kvinnorna slopa inkomsttaket i föräldraförsäkringen. Den 1
juni 2006 höjdes taket i försäkringen så att alla som tjänar 33.000
kronor i månaden får ut 80% av lönen. Kostnaden för slopat tak
beräknas till 1.5 miljarder kronor. (TT)

Invandrarattityd på företag sågas
Fyra av tio tycker att svenska arbetsgivare är dåliga eller mycket
dåliga på att anställa personer med utländsk bakgrund, medan två
av tio är positiva. Det visar en undersökning som
Länsförsäkringar har gjort. Bland de 13.000 tillfrågade
svenskarna är de yngsta mest positiva. De som tjänar mest är
också mest kritiska, 45% av de som tjänar mer än 30.000 kronor
i månaden tycker att arbetsgivarna är dåliga på att ta tillvara
kompetensen. Hos Länsförsäkringar är 13% av de anställda
första och andra generationens invandrare. (DI)

Sverige i botten för kvinnliga företagare
Svenska kvinnors företagande är bland de sämsta i Europa. Bara Irland och
Malta är sämre. Bara 3,9% av sveriges kvinnor driver företag att jämföra med
europasnittet på 5,7% (DI)

Mångfald är en vinnarfråga för företagen

Ett sätt att stimulera tillväxten i ekonomin är att förbättra
integrationen av utlandsfödda på arbetsmarknaden. Den
slutsatsen drar författarna till Långtidsutredningen. MC Donalds
menar att integration är big business och en del av vår framgång,
vi ger bla medarbetare möjligheter att utvecklas oavsett vad de
heter i efternamn. MC Donalds tips; säkerställ att det finns chefer
som representerar mångfald, satsa på seriösa utvecklingsprogram
på alla nivåer, fokusera på att vara en bra arbetsgivare. Det ger
många sökanden vid rekrytering och möjligheter att välja rätt
medarbetare. Viktigast är själva synsättet; att se mångfalden som
en affärspotential och inte som ett problem. (DI)

Ny sammanhållen diskrimineringslag träder i kraft
1/1 2009
De sju nuvarande lagarna ersätts av en lag och en ombudsman.
Diskrimineringsgrunderna utökas att omfatta även könsidentitet
och ålder. Istället för skadestånd kommer den som diskriminerar
att betala böter. Jämställdhetsplan föreslås gälla företag som har
25 anställda eller fler. Planerna ska upprättas var tredje år. ( se
prop 2007/08:95 www.regeringen.se)

Mångfaldsspelet
God respons på Mångfaldsspelet!
Göteborgs stad har beställt 100 spel att använda som ett verktyg i
arbetet med att diskutera attityder och värderingar.
Stockholms läns landsting har tidigare beställt 150 spel till sina
chefer. Premo, Pressens morgontjänst spelar vidare.
Är du intresserad? Begär en spelomgång!
Maila Ann-katrine.roth@euroquality.se

Vår hälsningar från
Ann-Katrine Roth

