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 ”Ett leende är det universella välkomnandet” 
 (M. Eastman) 

 

 

 

”Studier lönar sig dåligt för utlandsfödd” 

Den som har kommit till Sverige som barn och studerat här får en sämre lön än 

den som har studerat lika länge men som är född i Sverige. Institutet för 

arbetsmarknad och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, konstaterar i en om 

fattande rapport att det är särskilt svårt att skaffa högre lön för de som kommer 

från Sydeuropa eller Turkiet.  Generellt finns ett mönster för personer födda i 

Asien, Afrika och Latinamerika.  Enligt studien ökar en man som har båda 

föräldrarna födda i Sverige sin lön med 21% om han studerar tre år till. En man 

som kommit hit från tex Mellanöstern får 15% mer i lön. (IFAU) 

”Kvinnor i Kina tar makt” 

Kvinnor utgör 49% av befolkningen och 46% av arbetskraften. Kvinnor tjänar 

65% av männens lön. Men i kinas högsta ledningsgrupper sitter 51% kvinnor det 

är fler än i Polen 48% Turkiet 30% Sverige 27% Danmark 23%  och globalt 

24%.  

En rapport från Grant Thornton där över 6.600 företag i olika branscher 

undersökts visar statistiken att 51% av Kinas företagsledningar består av 

kvinnor. Landets utbildningssystem bygger strikt på meriter och gynnar därmed 

kvinnorna. Företaget Hurun rankar varje år världens rikaste kvinnor och enligt 



listan var hälften av kvinnorna kinesiskor, dessa kvinnor är oftast entreprenörer 

inom bla fastighetsvärlden. ( Grant Thornton rapport ) 

”Barn som föds i Sverige ska bli svenska medborgare” 

I en ny utredning, Det svenska medborgarskapet, föreslås fokus ligga på fyra 

övergripande förändringar och områden: 

- Det svenska medborgarskapets betydelse 

- Medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare 

- Ökade möjligheter till svenskt medborgaskap för barn och unga 

- Möjlighet till svenskt medborgarskap efter kortare tid för den som 

behärskar det svenska språket (språkbonus) SOU 2013:29 

Regeringen.se 

”Nya föräldralönen kan inte delas upp”  

LO medlemmarnas nya föräldralön är i vissa delar en försämring och kan leda 

till att män tar ut färre dagar föräldraledigt enligt kritikerna inom LO. 

LO: s nya avtal med svenskt näringsliv gäller från 2014 och innebär bla att 

föräldralönen begränsas till uttag tom barnet är 18 månader, det krävs två års 

anställning för att få ut sex månaders föräldralön, uttaget är begränsat till ett 

tillfälle. www.arbetet.se 

”Män i kvinnokläder protesterar mot dom” 

Khaled Droudi, har sitt ursprung i kurdiska Iran och har lagt ut en bild av sig 

själv på facebook iklädd kvinnokläder. Bakgrunden är att en man i Iran nyligen 

dömts till att bära kvinnokläder. Domen anses sexistisk och hittills har 150 män 

lagt ut bilder på sig själva , 9.000 personer har gillat sidan. 

”Ungdomsarbetslösheten är relativt låg i Sverige” 

Ungdomar som varken jobbar, studerar eller deltar i arbetsmarknadsprogram, 

procent av alla ungdomar 15-24 år  

 

Nederländerna  4,1 

Danmark   5,7 

Island  5,9 

Schweiz  6,8 

Sverige  6,8 

Österrike  6,8 

Slovenien  7,4 

Luxemburg 8,6 



Finland  8,6 

Norge  9,2 

Euroområdet 13,2 

Oecd länderna 16,4 

Turkiet  30,2 

 

”Blivande pappor rädda” 

Redan i mitten av partnerns graviditet känner över 13% av papporna rädsla inför 

förlossningen enligt en studie gjord av landstinget i Västernorrland. I studien 

ansågs ett samband mellan männens rädsla och en önskan om kejsarsnitt. 

TT 

”Sämre villkor för anställda i staten” 

Staten borde föregå med gott exempel när det gäller visstidsanställningar men 

istället är man sämst i klassen. Andelen visstidsanställda är större inom statlig 

sektor 17,1%  än privat sektor 14,5%.  Regeringen har svarat EU kommissionen 

att de inte tänker göra något åt visstidsanställningarna i Sverige. Eu har direktiv 

som begränsar antalet visstidsanställningar och Sverige riskerar nu att bli stämd 

i EU domstolen.  

”Allt fler offer för trafficking” 

 En ny rapport från EU visar att 21 av 27 EU länder inte har infört det starkare 

eu-regelverket mot människohandel som beslutades år 2011. I hela EU växte 

antalet offer från 7.800 till 9.500 mellan åren 2009 och 2010. Sju av tio offer är 

kvinnor 17% män och 15% barn. Vanligaste landet är Rumänien, Bulgarien, 

Nigeria och Kina. 62% såldes för sexuella ändamål, 25% för tvångsarbete och 

14% för andra ändamål som organhandel, tiggeri. År 2008 dömdes 1.534 

personer och sedan dess har antalet dömda minskat med 200. (EU 

Kommissionär Cecilia Malmström eu.) http://ec.europa.eu/index_sv.htm 

” Södra latin skola först med könsneutrala 

omklädningsrum” 

Södra latins gymnasium i Stockholm blir först med könsneutrala 

omklädningsrum, det är för de elever som inte vill identifiera sig som vare sig 

kvinnor eller män. På skolan går flera hbtq elever som inte känt sig bekväma 

med att byta om med killar eller tjejer. På dörren kommer en könsneutral symbol 

att hänga. (dn.se) 



”Jämlikt jobbsökande tar priset” 

Trots i det närmaste identiska CV:n fick Patrik Rydén gå på 

anställningsintervjuer medan Efe Efeoglu valdes bort. Tillsammans med tre 

andra konsulter startade de rekryteringstjänsten Spotahead där CV:n registreras 

anonymt.  Företaget vänder sig till IT- och managementkonsulter. (di.se) 

Tips! 

Jämställt företagarindex för år 2013 

http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-

opinion/Rapporter/2013/Jamstallt-foretagarindex-2013/ 

Kvinnolobbyn:  Rapport betonar vikten av att bryta könsordningen för en 

jämställd arbetsmarknad 
http://www.sverigeskvinnolobby.se/web/page.aspx?refid=157&newsi

d=134490&page=1 

Utbildningar: 

- 15 maj Sveriges HR Förening, Jämställdhetsintegrering 

- 17 maj Sveriges HR Förening, Att motverka kränkande särbehandling 

 

Trevlig valborg  

 

önskar 

Ann-Katrine  
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