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”Det är gott att kunna
vända motgångar till
möjligheter”
(Levnadskonst, Swärd)

Snabbkurs i diskrimineringslagstiftningen den
23 mars, se pdf fil
Obama vill slopa militärt gayförbud
USA:s nya president har lovat att riva upp en lag från 1993 enligt
vilken homosexuella inte får arbeta inom USA:s militär. USA
avskedar årligen hundratals soldater pga homosexuellt beteende.
(TT Reuters, Bagdad)

18% av styrelseledamöterna i Sverige är kvinnor
89 av 231 företag analyserade av Folksams Jämställdhetsindex
har ingen representation av kvinnor. 31 bolag har 20% ig
representation, 4 bolag har lika många kvinnor som män i
styrelsen och endast ett bolag har fler kvinnor än män 60/40.
SIS ägarservice styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag
2008-2009

Krav på rekordhögt skadestånd för mobbning
Barn och elevombudet kräver 280.000 kronor i skadestånd av
Vimmerbys kommun. En elev har sedan årskurs ett utsatts för
fysiskt våld, glåpord och utfrysning. I årskurs 7 blev han så
misshandlad att han var tvungen att uppsöka sjukhus. (TT)

Åldersdiskriminerad vill ha lika semester
En 27 åring har anmält staten för diskriminering. Han hävdar att
reglerna missgynnar yngre. ”-Är du 30 år får du tre extra
semesterdagar och när du fyller 40 år får du ytterligare två dagar”.
Frågan är om det är objektivt försvarbart att ge äldre mer
semester. DO handlägger ärendet. (bo.andersson@dn.se)

Att föda barn, en allvarlig hälsorisk
En halv miljon kvinnor dör varje år på grund av komplikationer
relaterade till graviditet och förlossning. Brist på kvalificerad
mödravård i framförallt Afrika och Asien innebär att lika många
mödrar dör nu som år 1990. Enligt FN:s millenniemål 4 ska
andelen dödsfall bland barn under fem år minska med två
tredjedelar under perioden 1990-2015. Enligt mål nr 5 ska
andelen mödrar i världen som dör i relation till antalet födslar
minska med två tredjedelar under samma period. (UNICEF)

Fler män än kvinnor blir av med jobbet
Nu stiger arbetslösheten snabbt, och allra snabbast för männen,
det visar Arbetsförmedlingens siffror. På ett år har antalet
arbetslösa män ökat med 21.000 att jämföra med 5.000 kvinnor,
en spegel av att krisen ännu inte nått offentliga sektorn. Av
188.000 arbetslösa var 38.000 ungdomar mellan 18-24 år.

Utlandsfödda tjejer har sämst chans att få jobb, var
tredje saknar jobb.
När ungdomsarbetslösheten växer är det fler unga tjejer än killar
som går utan jobb. Ca 28% av alla står utanför arbetsmarknaden
enligt LO:s beräkningar. Bland Utrikes födda tjejer är 34,9%
arbetslösa att jämföra med inrikes födda killar 17,5%. (LO
tidningen nr 1)

Italien, Grekland och Spanien mer jämställda?
Om jämställdheten mäts i pengar så är inte Sverige bäst. I Italien,
Grekland och Spanien är löneklyftan mellan män och kvinnor
mindre jämfört med Sverige. EU:s arbetslivsbyrå, Eurofound,
konstaterar i en rapport att kvinnor tjänar sämre än män i alla
EU:s 27 länder. Löneklyftan har sedan år 2001 minskat men är
fortfarande i genomsnitt på 14,1 %. Slovakien är sämst 26,9%,
därefter Portugal 25,4% Estland 25,3% Tjeckien, Tyskland.
Sverige kommer på 21 plats med en löneskillnad på 20%.
(Eurofound)

Jämställdhet ökar barnafödandet
Jämställda hem och arbetsplatser gynnar fertiliteten. När männen
tar sin del av barnen och hushållsarbetet ökar barnafödandet. I en
studie som gjorts vid Dartmouth högskolan i USA visar
forskaren James Feyrer att barnafödandet i de industrialiserade
länderna där männen tar ett större ansvar i hemmet ökar
barnafödandet. Samhällen verkar omorientera sig utifrån
kvinnornas yrkesarbete. En annan faktor som har betydelse för
barnafödandet är familjepolitiken. Offentliga satsningar verkar
löna sig. Enligt rapporten ligger Sverige i topp som
kvinnovänligt. (LO- tidningen nr 2)

Ideella kvinnojourer får 10 miljoner extra i anslag.
Det arbete som kvinnojourerna utför blir allt viktigare. Fler
kvinnor vågar anmäla att de utsatts för våld och därmed behöver
fler kvinnor skydd menar jämställdhetsministern Nyamko Sabuni.
Pengarna kommer att fördelas av Socialstyrelsen. De Tio
miljonerna är en del i regeringens handlingsplan för att minska
mäns våld mot kvinnor. Årligen dödas 30 kvinnor och år 2008
anmäldes 26.857 fall av misshandel mot kvinnor över 15år, en
ökning med 20% på tio år. Antalet anmälda våldtäkter över 15 år
har under samma tid fördubblats till 3.120. (DN 12/1
staffan.kihlstrom@dn.se)
Kvinnofridslinjen telefon 020-505050 (samtal syns ej på tel
räkningen) www.kvinnofridslinjen.se

Regeringen politiserar forskning i smyg
Professorerna Lars Calmfors och Arne Jarrick varnar för
långtgående utarmning av Vetenskaps rådet. Regeringen vill ha
en politiskt mer lyhörd styrelse. Med hjälp av sk strategiska
satsningar vill regeringen också peka ut vilka konkreta
forskningsområden som ska prioriteras. Det innebär en utmaning
av all grundforskning menar kritikerna. (DN debatt 9/1)

Dr Denis Mukwege har mottagit Olof Palmepriset
”Hans arbete är ett lysande exempel på vad mod, ihärdighet och
bärande hopp kan uträtta för mänskliga rättigheter och värdighet
i en tid då dessa värden tycks vara som mest avlägsna”. Denis är
chefsläkare på panzisjukhuset, Östra Kongo-Kinshasa där han
arbetar med att sy ihop, våldtagna och lemlästade kvinnor som
utsatts för de mest brutala övergrepp, där bajonetter, störar odyl
förts upp i deras underliv. (Olof Palmes center).
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Ha en skön fortsättning på vintern,
snart är våren här!
Ann-Katrine Roth

