Nyhetsbrev
December år 2009
Om du inte vill ha nyhetsbrevet, tycker att fler ska få del av det
eller har bytt adress, hör av dig!
På grund av tekniska problem har en del av nyhetsbrevets
prenumeranter försvunnit. Kolla därför med dina kamrater om de
tagit del av detta brev.

”Ett vänligt ord kan hålla en
varm hela vintern”
Ur Tänkvärt

Nyheter i korthet
”Det här tittar arbetsgivarna på”
God fysik 90%
Klädstil
70%
Ej övervikt 70%
Ej tatuerad 70%
Snygg
60%
Ej brytning 55%
Ej dialekt 35%
(DN november 2009)

”Den som mobbar döms ofta för brott”
Dan Olweus, den internationellt mest erkända forskaren säger att
forskning visar att bland de pojkar som mobbar har 60% dömts
för minst en och 40% för minst tre kriminella handlingar innan
de fyllt 24 år. Merparten av mobbarna är pojkar. Bland de som
blivit utsatta för mobbning är kriminaliteten låg. Mellan 10-20%
av de som mobbar är så kallade provocerande mobboffer, de
både mobbar och mobbas. För de mobbade handlar det om
depressioner, självmord och psykosomatiska problem. Se rapport
från brottsförebyggande rådet, BRÅ.

(BRÅ 091216)
Finland är bäst på att stoppa mobbning enligt rapport från
antimobbningsprogrammet KiVa (se ECPA).

”Män rekryterar andra män”
Andelen kvinnliga professorer på de tekniska och
naturvetenskapliga områdena väntas minska de närmaste åren.
Män rekryterar andra män säger Anders Flodström, chef för
Högskoleverket. Två av 39 professorer på Handelshögskolan i
Stockholm är kvinnor, det är betydligt lägre än genomsnittet,
18%. Även Chalmers och KTH ligger lågt. DI november 2009)
Antalet studenter på KTH uppdelat på kvinnor och män:
Utbildning
kv% m%
Arkitekt
61
39
Bioteknik
68
32
Civilingenjör
41
59
Datateknik
7
93
Design produktframtagn. 53
47
Elektroteknik
12
88
Industriell ekonomi
28
72
Kemi
51
49
Maskinteknik
23
77
(DN)

ICA:s VD växlar upp företagets sociala engagemang
Det är VD själv som ligger bakom idén med karaktären
praktikant Jerry i Ica:s reklamfilmer. Han är inspirerad av Glada
Hudiks föreställningar. Inspirationen kommer från
föreställningen Elvis och ICA:s program heter ”vi kan mer”
vilket innefattar att företaget ska rekrytera mellan 500-1000
funktions nedsatta personer som ska få jobba i butikerna. ”Är det
något vi kan i våra butiker så är det sysselsättning. Som företag
gäller det att ta ett utökat socialt ansvar, och vi måste vara en
spegelbild av samhället i stort. Vi försöker tänka nytt”.
(Se filmen om Jerry på youtube) (DI 25 nov 2009)

Våldet mot kvinnor ökar

Den 25 november är FN:s internationella dag mot våld mot
kvinnor. Yakin Erturk som är FN:s talesperson menar att det
sexualiserade våldet ökar i Sverige och att polis, åklagare och
domare behöver mer resurser för att kunna hantera brottsligheten.
(se mer om FN förbundet)
Se också BRÅ:s rapport om åtal och misshandel/kränkningar mot
kvinnor.

Kvinnor ska få lika bra vård som män
Kvinnor i Stockholms län ska inte längre få sämre läkemedel
jämfört med män. Landstinget satsar nästa år 1,2 miljoner kronor
på att män och kvinnor ska behandlas lika. (DN dec 2009)

LRF kvoterar i sina styrelser
Lars-Göran Pettersson ordf. i LRF säger att det är invanda
normer och värderingar som gör att andelen kvinnor som är
styrelseledamöter är så lågt som 18%. Det svenska näringslivet
har många utmaningar framför sig därför måste vi rekrytera
toppkrafter. Vi inför därför kvotering fråbn och med nästa år. Vi
måste sätta mål även inom detta område. ”Kvotering ökar
tillväxtmöjligheterna och handlar om svensk konkurrenskraft
gentemot övriga världen”. (DI december)

TIPS!
1) www.streemuktisanghatana.org
Indiska kvinnorörelsens hemsida med stöd för kastlösa,
rådgivning, jämställdhetskampanjer, dagbarnvård mm

2) prenumerera gratis på EU & arbetsrätt mejla till
kerstin.ahlberg@juridicum.su.se
3) Kom med i vårt nätverk JäMå, för
kompetensutveckling ! www.euroquality.se

Och sist men inte minst…….Håll ögonen på
julklappsinköpen, vad kostar julklapparna till
pojkarna respektive flickorna?

Ha en riktigt skön jul
och ett Gott Nytt År !
Önskar Ann-Katrine Roth

