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dig!

”Att existera är enkelt. För att leva krävs 
det mod – dagligen!”

Ur Tänkvärt

- Söker du ett sätt att mäta mångfald?
Se bifogad pdf fil

- Funktionshinder som en kompetens!? 13 maj
Se bifogad inbjudan

- ”Jämställt på den brittiska tronen”
Storbritannien vill modernisera sig och göra det möjligt för förstfödda lillprinsessor att taöver 
den kungliga tronen. - Reglerna är lite väl gammalmodiga .Jag tror att de flesta människor 
skulle önska att vi ändrade lagen, i synnerhet om prins Williams första barn blir en flicka 
säger blivande premiärminister Nick Clegg till BBC.  16 länder måste involveras i en 
förändring av successionsordningen. (DN)

- ”Slöjförbud träder ikraft”
Fransk polis blir från och med nu Europas första makt att stoppa kvinnor som bär heltäckande 
slöja. Förbudet gäller på allmän plats. Alla som vägrar att visa sitt ansikte kan tvingas med till 
en polisstation och riskera böter på upp till 1.400 kronor. Den som tvingar någon att bära slöja 
riskerar att få böta 270.000 kronor och ett års fängelse (TT)



- ”TCO:s pappaindex år 2010 visar en ojämn fördelning av 
föräldraledighet”

Årets pappaindex visar att 23% män jämfört med 77% kvinnor tar ut föräldraledighet. 
Fortfarande är det en stor skillnad mellan könen. 56% av männen tar inte ut någon ledighet 
alls. Västerbotten toppar därefter kommer Uppsala, Jämtland och västernorrland. I botten 
hamnar Skåne och Jönköping. Den bästa kommunen är Knivsta och den sämsta är Haparanda. 
(www.TCO.se)

- ”Fler män tar fruns namn”
Allt färre  kvinnor tar sin makes namn, visar nya siffror. Namnlagen ändrades år 1982 men 
det gick trögt i början och det var ett stort rabalder i början, säger namnforskaren Eva Brylla. 
Många ansåg att det var en urgammal tradition att bära mannens efternamn men det stämmer 
inte, den regeln infördes i början på 1900-talet. (SVD 7 april)

- ”Jämställdhetskritik gav radiojobb”
Lina Thomsgård, grundare av Rättviseförmedlingen, gick till hårt angrepp mot MTG:s nya 
prat radiokanal Radio 1, för att de bara hittat manliga radiopratare. En av de få kvinnor som 
deltog i programmet var en porrskådis. Lina Thomsgård blev inbjuden till kanalen och 
därefter erbjuden arbete som programledare.  Det blev bara ett program men debatten har 
fortsatt se bla www.va/kvinnor.se (VA.se)

- ”Killarnas kultur får mest pengar”
I en helt färsk rapport från Ungdomsstyrelsen har myndigheten på regeringens uppdrag 
kartlagt hur resurserna fördelas mellan pojkar och flickor. ”kultur är jätteviktigt i ungdomars 
liv” konstaterar Ungdomsstyrelsen men flickornas favoritgrenar; slöjd, hantverk, 
bildskapande och skrivande får mindre resurser jämfört med pojkarnas intresse; musik. 
(www.ungdomsstyrelsen.se)

- ”Över en halv miljon har nedsatt arbetsförmåga” 
Idag är cirka 7.000 personer sysselsatta i så kallade sociala företag men fler behöver arbete. 
Myndigheten för handikappolitisk samordning har fått i uppdrag att öka kunskaperna om 
personer med psykisk funktionsnedsättning och ta fram en metod för attitydförändring. (LO 
tidningen nr 12)

Och till sist:

Gå in och rösta på månadens fråga; Är du för eller mot en kvoterad 
föräldraledighet www.euroquality.se

Glad Påsk!      önskar Ann-Katrine Roth

http://www.va/kvinnor.se
http://www.fotoakuten.se/gratisbilder_foto-5281.html

