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Om du vill ha nyhetsbrevet, har bytt adress eller tycker att fler ska få del av det, hör av dig!

”Styrkan beror inte på den fysiska kapaciteten,
den beror på den okuvliga viljan”
Mahatma Gandhi

Nytt Nätverk för Mångfalds intresserade , se
www.sverigeshrforening.se
Nyheter i korthet:
”Utrikesfödda har blivit största gruppen fattiga”
Två tredjedelar av dem som under längre tid tar emot socialbidrag är födda utomlands.
Orsaken är oftast arbetslöshet. Barnfattigdomen i Sverige handlar i stor utsträckning om barn
till invandrare visar en nyligen presenterad undersökning i DN. Professor Björn Halleröd vid
Göteborgs universitet bekräftar att segregationen biter sig fast och att olika
uppväxtförhållandena för barn kan bli ett problem i framtiden. (DN 2dec)

”Lika föräldraledighet är inte längre målet”
Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är inte längre målet för Försäkringskassan. ”Förut
hade vi ett uttryckligt mål att verka för att papporna skulle vara hemma mer. Vi skulle
påverka attityder och försöka förändra . Nu har vi ett mål att ge bra information och att folk
själva ska välja hur de vill fördela föräldraledigheten”, säger försäkringskassans talesperson
Niklas Löfgren. (LO tidningen)

”Chefer vill men kan inte jobba på distans”
Ny teknik gör det allt enklare att arbeta mobilt. Trots det uppger en majoritet av svenska
chefer att de aldrig jobbar på distans. Orsaken är att det upplevs som mindre effektivt. Sifo
har gjort 867 intervjuer med chefer på stora företag. Bara fyra av tio uppgav att de arbetade
mobilt en del av sin tid. 59% svarade att de överhuvudtaget inte jobbade på distans. De
tillfrågade fick också välja vad de föredrog, löneförhöjning eller mer flexibel arbetssituation.
Sju av tio valde oförändrad lön med större frihet snarare än högre lön med styrda arbetstider.
(DI 14 nov)

”Män har oftast en fast tjänst”
Unga kvinnliga tjänstemän får ej fasta jobb. Nästan var fjärde har bara tidsbegränsad
anställning enligt en nyligen utkommen rapport som baseras på SCB:s
arbetsmiljöundersökning 2009 och arbetsorsakade besvär 2010. Situationen är i stort sett lika i
alla branscher. (LO tidningen december)

”Jämställdhet blir grundlag”
Det islamistiska partiet som vann det första valet efter upproret som fällde Ben Ali tänker
skriva in jämställdhet i grundlagen. En lag har funnits i decennier men aldrig inkluderats i
grundlagen vilket innebär att den skulle kunna skrotas av en enkel majoritet i parlamentet.
Lagen skrevs 1956 och förbjuder månggifte.
(SVD 8/12 TT )

”Regeringen utreder kvinnor och mäns pensioner”
- Lägre genomsnittspensioner för kvinnor speglar den bristande jämställdheten på
arbetsmarknaden. Kvinnor och män ska ha lika goda möjligheter att delta fullt ut och
utvecklas i arbetslivet. Pensionerna fungerar som ett slags kvitto på hur arbetslivet har
gestaltat sig för kvinnor och män och det är viktigt att belysa detta ur ett
jämställdhetsperspektiv, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.
Utvärderingen ska innehålla en analys av hur barn- och familjeförhållanden påverkar
förvärvsmönstret och därmed pensionen och i vilken mån pensionsrätt för barnår förmår
utjämna sådana skillnader. Analysen ska besvara om utfallen för kvinnor respektive män i
olika inkomst och utbildningskategorier skiljer sig åt, och om det finns eventuella regionala
skillnader.
- Det är viktigt att analysera hur människors livsval påverkar den slutliga pensionen, så att
man kan göra medvetna val när det gäller till exempel arbete, studier och föräldraledighet. Det
svenska pensionssystemet är finansiellt stabilt och bygger på hela livets inkomster. Det är
internationellt unikt och något vi kan vara mycket stolta över, säger socialförsäkringsminister
Ulf Kristersson. Studien ska även ta hänsyn till skillnader mellan intjänade och överförda
pensionsrätter. (www.regeringen.se)

”P-piller för män dröjer”
Majoriteten av män vill skydda sig mot graviditet med hormonella preventivmedel.
Forskningen har pågått länge och fungerande medel finns men läkemedelsbolagens ointresse
gör att inget kommit ut på marknaden. Om läkemedelsföretagen visat intresse så finns det
produkter klara säger professor Kristina Gemzell-Danielsson på karolinska Institutet. De
produkter som hon tror mest på är en p-stav och ett slag p-gel som Population council forskat
fram. Folkhälsoinstitutet kom i våras med rapporten ”Mäns sexualitet och reproduktiva hälsa”
som visar att män är intresserade av p –medel.(DN 9dec)

”Svensk sexköpslag på export”
Den svenska sexköpslagen som straffar kunderna införs förmodligen i Frankrike från och med
i sommar. Prostitution är varken en yrkesutövning eller en glamorös modern och acceptabelt
syssla, säger Roselyne bachelot, solidaritetsminister. De nordiska länderna har en ganska
snarlik lagstiftning medan övriga Europa har legaliserat prostitutionen. (DN 9 dec)

Att kartlägga, mäta och arbeta med mångfalden med hjälp av
mentometrar. Hur vi kan gå från ord till handling på bara en dag!
Vi inbjuder till ett gratis frukostseminarium i Stockholm för att pröva på. Du kan redan nu
föranmäla ditt intresse genom att mejla till
Ann-katrine.roth@euroquality.se
( mer info om metoden finns på www.euroquality.se)

Mångfaldsspelet i ny upplaga!
Ett av de bästa verktygen för att sätta igång mångfaldsarbetet

Jämställdhetsboken i ny upplaga och med nytt innehåll
En helt ny upplaga med nytt innehåll.

Med hopp om ett både jämställt och mångfaldigt år 2012
Önskar
Ann-Katrine Roth

