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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.

”Det är inte det man tänker
utan det man gör som kan
förändra tillvaron ”
Ur Tänkvärt

Nyheter i korthet
”EU driver på för ett mer jämställt Europa”
I en avhandling om genusvetenskap vid Örebro högskola har
forskaren Sofia Strid undersökt Europas påverkan på Sverige.
Resultatet är att många i Sverige tidigare varit skeptiska men
forskningen visar att EU har höjt ribban.
(TT )

”Jämställdhetsministern efterlyser sexetik”
Svenska myndigheter saknar uppförandekoder för personal som
arbetar utomlands. De flesta av de 105 granskade myndigheterna
har inga etiska riktlinjer mot sexköp eller om att välja porr fria
hotell utomlands. (DN TT)

”DO har dålig koll på ojämlika löner”

Efter ett år med ny lag och ny myndighet släpar tillsynen av lön
och kön efter, menar Ingmar Hamskär, TCO:s chefsjurist. DO
menar att tillströmningen av individuella ärenden har varit
mycket hög och därför har det arbetet prioriterats. DO
genomförde 15 granskningar under förra året att jämföra med
JämOs 570 under 2006-2008. Enligt statistiken genomför 53%
av företagen inte den kartläggning som lagen kräver, 40% av de
företag som genomför kartläggning upptäcker osakliga
löneskillnader.(LO tidningen nr 3)
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Statustoppen
Vara allmänbildad
vara duktig på sitt arbete
ha en egen hoparbetad förmögenhet
att flytande kunna tala många språk
vara en engagerad och duktig förälder
statusbotten
ha en minst 15 år yngre fru
äga en äkta päls/ROCK
G å i kyrkan varje söndag
Ha en minst 15 år yngre man
Förbättra sitt utseende med medicinska hjälpmedel
(DN, källa: united minds)

”Wallström måste se våldet i Kongo”
Margot Wallström måste börja sitt FN uppdrag med att åka till
Östra Kongo. Bara där kan hon förstå vidden av den katastrof
som våldtäkter mot kvinnor i krig är, säger psykolog Mira
Vilusic , Bosnien. Hon måste se till att de FN styrkor som
skickas hit består av lika många kvinnor som män, det skulle
underlätta arbetet. FN måste se till att resolutioner följs och att
FN soldater och biståndsarbetare inte utsätter kvinnor för
våldtäkter . (mia.holmgren@dn.se)

Så funkar en hjärtvänlig chef

Gott ledarskap gynnar inte bara företaget och lönsamheten utan
även medarbetarnas hälsa. Anna Nyberg ,doktorand vid KI,
folkhälsa, visar i sin avhandling att tydligt ledarskap skyddar mot
hjärtinfarkt. Den hjärtvänliga chefen ger information och
befogenheter, inspirerar, visar integritet och är rättvis. Ett
destruktivt ledarskap som är diktatoriskt tvingar på sina egna
värderingar på medarbetarna och är oärlig utgör en hälsofara.
(DN feb )

Anhörig vård en fälla för var 20:e kvinna
Anhörigvård är en ekonomisk kvinnofälla. 5% av kvinnorna och
0,5% av männen har under de senaste två åren minskat sin
arbetstid eller helt slutat att arbeta för att vårda en anhörig.
(TT)

Pilot projekt för att under söka könsskillnader i
sjukskrivningar
SKL har kartlagt vårdcentralerna i Handen, Kolmården och
Skurup för att utröna hur och varför det finns skillnader i
sjukskrivningar mellan kvinnor och män. (www.skl.se)

Februari är sjukaste månaden
Nu tar föräldrar (läs mammor) ut flest antal VAB dagar, vård av
barn, enligt statistik från Försäkringskassan. Januari –mars
toppar under året. Antalet VAB dagar ökar inte under fotbolls
VM eller OS påpekar Niclas Löfgren. (DI 10 feb)

Kamp mot diskriminering
Överviktiga i USA vill ha lagstiftning mot diskriminering. Den
allt starkare förelsen ”fat pride” rörelsen kräver starkare
rättigheter. Två tredjedelar av amerikanarna anses överviktiga
eller kraftigt överviktiga och den sistnämnda gruppen har
fördubblats på 20 år. Det talas nu om ett samhälle med en livsstil
som leder till överviktig. 344 miljoner dollar väntas fetma
relaterade sjukdomar kosta det amerikanska samhället år 2018. I
Sverige är 44% av befolkningen över 16 år överviktiga eller feta.
Män i högre grad än kvinnor. Mest ökar fetman bland unga
kvinnor, arbetare och boende utanför större städer.
(SVD jan)

Mödradöd kan hindras med små medel
I en ny rapport från Gutt-macher institutet och FN:s
befolkningsfond, UNFPA, ”Adding it up, the costs and benefits of
investing in family planning and maternal and newborn health”,
dokumenteras de enorma vinster inbegripet synergieffekter- som
man skulle kunna uppnå genom att öka den globala satsningen på
såväl familjeplanering som mödra- och neonatalvård. Att förbättra
mödrars hälsa skulle rädda livet på hundratusentals varje år.
550.000 kvinnor dör varje år som skulle kunna förhindras om
kvinnor fick tillgång till preventivmedel och makt över sina
kroppar. 20 miljoner kvinnor genomgår osäkra aborter varje år av
dem dör 70.000 och 8,5 miljoner får men. Användande av
kondomer är en annan viktig fråga som lyfts fram i rapporten.
(SVD brännpunkt 8 januari)

Positiv särbehandling på högskola avskaffas
Högskoleförordningen måste nu ändras efter den dom som
avkunnats mot SLU och som centrum för rättvisa drivit.
Enligt centrum diskriminerades 5.400 sökande under år 2009, 95%
var kvinnor. (DN 12 januari debatt)

TIPS!
1) artikel i DN 8 februari om genusdagiset Ängsbacken i Nacka
2) omdebatterad bok: ”Jämlikhetsanden” karnevalförlag var en
av de mest debatterade politiska böckerna under förra året i
Storbritannien.
3) Nyligen avkunnad dom angående muslimsk man som vägrade ta i hand.
Arbetsförmedlingen döms i tingsrätten att betala skadestånd för diskriminering
på grund av religion (mål nr T 7324-08)

Och sist men inte minst…….ha en fortsatt skön
vinter!

Önskar Ann-Katrine Roth

