
 
 

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

hör av dig! info@euroquality.se 

 

 

Nu finns euroquality på facebook 

https://www.facebook.com/pages/Euroquality/361060494002265 

 
 

 

 

 ”Ja visst kan det tänkas en bättre värld men det 

 är denna som finns” (A lundqvist) 

 

 

”Våldet bekämpas med jämställdhet” 

Mary Ellsberg, doktor i epidemiologi och chef för George Washington 

universitetets institut för globala kvinnostudier säger att mäns våld mot kvinnor 

är världens vanligaste brott och bekämpas med jämställdhet. I länder som 

Sverige som är mindre patriarkalt är våldet mot kvinnor mindre fast väl utbrett 

över hela världen. Hon försöker nu få med bekämpandet av mäns våld mot 

kvinnor i FN:s Millenium mål som ska förbättra livet för fattiga människor och 

underlätta för en hållbar global utveckling. En tredjedel av världens kvinnor 

enligt världshälsoorganisationen WHO är utsatt för allvarligt våld och hälften av 

kvinnorna i Tanzanias landsbygd tror att deras män har rätt att slå dem. 

(DN 29 maj) 

”Trakasserier att kräva skylt med bh- storlek” 
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Det var könstrakasserier att kräva att de kvinnor som var anställda i 

underklädeskedjan Change bar skyltar med den egna bh-storleken. Detta slår 

AD fast i dom nr 29/13  . Change döms att betala 50.000 i skadestånd. 

”Lite att säga till om ger sämre hälsa”  

Omkring 285.000 personer i åldrarna 25-64 har svåra besvär av ängslan, oro och 

ångest. Bland dem som arbetar har den här gruppen i högre grad än andra 

tillfälliga anställningar,  sämre möjligheter på jobbet enligt en undersökning av 

Hjärnkoll. Ett tecken på att psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem är att 

antalet sjukskrivningar på grund av att psykiska diagnoser ökar kraftigt.  

(Hjarnkoll.se) 

”Sex har aldrig gett fängelse” 

Det är 15 år sedan sexköpslagen röstades igenom och för snart två år sedan 

skärptes straffskalan. Men trots att fler har dömts för sexbrott har ingen fått 

fängelse. En genomgång av domarna visar att böter utdöms oavsett hur sexköpet 

går till., en 62 årig man som dömts för 15sexköp från en kvinna med svåra 

drogproblem och som prostituerat sig sedan 14 årsåldern har inte fått mer än 

dagsböter. Statistiken visar ; 765 anmälda brott, 301 straff förelägganden och 

130 dömda .  

”Scouter i USA upphäver homoförbud” 

Öppet homosexuella barn och ungdomar ska från och med 2014 tillåtas delta i 

scouternas verksamhet, beslutade USA:s stora scoutorganisation Boy Scouts of 

America, på sitt årsmöte. Organisationen upphävde därmed ett 22-årigt förbud 

för homosexuella att delta i scoutaktiviteter. Beslutet ses som en stor seger för 

de homosexuellas rättigheter i USA. Förbudet mot homosexuella scoutledare 

kvarstår dock. (TT) 

”kvinnliga filmare klär ut sig” 

15 kvinnliga regissörer och skådespelare ska prova på hur det känns att vara 

man för en dag. Workshopen ingår i Filminstitutets fortbildning inriktad på 

genus. Kvinnorna ska få känna på bemötande på kafé gå på strippklubb och flera 

andra lokaliteter. Experimentet är en del av en ett-årig ledarskapsutbildning som 

går under namnet ”Moviement” . (filminstitutet.se) 

 

 



”Regeringen vill förändra stöd till föräldrar” 

Högst 20% av föräldradagarna ska kunna tas ut efter att barnet fyllt fyra år. 

Syftet är att nyanlända, utrikesfödda kvinnor i högre grad ska etablera sig på 

arbetsmarkanden. Samtidigt höjs den övre gränsen för uttag från åtta till tolv år. 

Med dagens regler tilldelas nyanlända invandrare föräldrapenning retroaktivt. 

Det innebär att de som kommer till Sverige får 480 dagar per barn någon övre 

gräns för hur många dagar som kan tilldelas finns inte. Reglerna förväntas träda 

ikraft 1 januari 2014. 

 

 

Tips! 

- Arbete och jämställdhet, förändringar under 50 år, Eva Blomberg och 

Kirsti Niskanen, SNS förlag, 2013 

-  

- Kolla in www.corporateresponsibility.se 

-  

- Läs intervju med Malin Söderman, personalchef på Garpenbergsgruvan , 

Boliden om varför de arbetar med jämställdhet och mångfald 

www.euroquality.se 

-  

- Mångfaldsspelet,  nya kort och ny design 

 

 

Utbildningar: 

- 29 augusti, Sveriges HR Förening, Gendermainstreaming 

(Jämställdhetsintegrering) 

-  

- 5 september och 28 november, Sveriges HR Förening, Jämställdhet och 

mångfald från teori till praktik.  

 

 

 

http://www.corporateresponsibility.se/


 

Utanför Dramaten i fredags…. 

 

Ha en riktigt skön vår! 

önskar 

Ann-Katrine  


