Nyhetsbrev 12 mars 2008
Om du inte vill ha nyhetsbrevet, tycker att fler ska få del av det
eller har bytt adress, hör av dig!

”Tänk om vi kunde vara
som myrorna
beslutsamma och
uthålliga”
Ur utblick, Svärd

Nyheter i korthet:
Svenska hem allt mer jämställda
Arbetsfördelningen i svenska hem blir allt mer jämställd. Men,
det beror inte på att männens insatser ökar utan att kvinnors
minskar. SCB har sammanställt en europeisk undersökning som
visar att mäns andel i hemarbetet är störst i Sverige därefter
kommer Norge, Finland, Tyskland, Belgien, Storbritannien
Slovenien. Längst ner hamnar Italien .(www.scb.se)

Friska företag
Friska företag är tydliga med vilket ansvar ledarna har. De är
öppna för diskussioner och kritik med en positiv attityd till att
lösa problem. De är bra på informella kontaktvägar. De har
direkt kontakt med medarbetarna för att få veta vad som händer i
organisationen och de har bra koll på hur många som är sjuka

och varför. Allt enligt en stor studie som presenterades i veckan.
(www.alecta.se eller www.ki.se)

Handikapp som affärsidé
Data företaget Leftisright har som affärsidé att ta
tillvara personer som har Aspergers syndrom. Handikappet har
förvandlats till en tillgång. Företaget är växande och kommer snart
att ge arbete åt 400 personer. www.leftisright.se)

Kvinnor upplever jobbdiskriminering
Var femte kvinna som är mellan 25 och 49 år säger
sig ha blivit diskriminerad i arbetslivet på grund av kön visar en
utredning från Demoskop och Expressen. Totalt 16% uppger att
de diskriminerats . Bland männen var motsvarande siffra 2%.
Kvinnor i storstadsområdena och högutbildade upplever mer
diskriminering jämfört med landsbygd och lågutbildade. (TT)

Obalanserad ledning
Inte en enda kvinnlig styrelseordförande och endast
en kvinnlig vd finns hos 18 av de största svenska
detaljhandelsbolagen. 19% kvinnor sitter i börsbolagens styrelser,
13% kvinnor sitter i börsbolagens ledningar, 451 styrelseplatser i
börsbolagen skulle behöva besättas av kvinnor för att nå 40/60.
flest kvinnor i ledningar har kapp-Ahl, Apoteket, Systembolaget
och Wedins.(sara.larsson@svd.se)

Brist på vård för äldre med psykisk ohälsa
Minst 250.000 äldre över 65 år lider av någon form av
psykisk ohälsa. Socialstyrelsens äldre rapport visar att 10-15 %
lider av depression och mellan 6-10% lider av andra psykiska
besvär. 300-400 tar sitt liv och män över 65 år har högst
självmordsfrekvens. Rapporten kartlägger också HBT bland
äldre (ca 80.000 hbt över 65år) samt konsekvenser av minskat
antal äldreboende. (www.socialstyrelsen.se)

Domaryrket ska öppnas för fler
Regeringen vill bredda rekryteringen för att motverka
diskriminering och öka kårens mångfald. 35% av domarna är
över 60 år och nästan dubbelt så många är män. Få domare har
utländsk bakgrund. En nyligen publicerad BRÅ rapport visar att

diskrimineringen inom domstolsväsendet är stort och kön, etnisk
bakgrund och social tillhörighet har betydelse vid påföljder.
www.bra.se

Delade VAB dagar ska ge bonuspengar
Den 1 juli införs en jämställdhetsbonus i
föräldraförsäkringen. Familjer som delar lika får en skatterabatt
på 3000 kronor per månad med undantag för de fyra öronmärkta
månaderna. Med dagens takt blir det en jämn fördelning av
föräldraledigheten år 2027. Regeringen lägger också ett förslag
om en jämn fördelning av vab dagar. Idag tar mammor ut 64% av
vab dagarna och papporna 37%. (lova.olsson@svd.se)

Bruksandan hindrar unga att läsa vidare
Arv och tradition gör att få ungdomar från
landsbygden läser vidare. I småkommunerna Eda och Essunga
fortsätter 20% av ungdomarna till högskolan, lägst i landet.
Högskoleverkets rapport pekar på hur sociala skillnader påverkar
viljan att läsa vidare. Lunds kommun har flest ungdomar som
läser vidare, 75%. Riksgenomsnittet är 43%. (www.lo.SE)

Varje dag får 100 kvinnor hjälp av Kvinnofridslinjen
Den nationella stödtelefonen för kvinnor som utsatts för hot och
våld invigdes den 4 december. Jourtelefonen bemannas av tolv personer,
sjuksköterskor, barnmorskor, terapeuter. Linjen har öppet dygnet runt och
man ringer gratis . Antalet polisanmälningar om våld mot kvinnor väntas
enligt BRÅ slå rekord. 74.500 anmälningar har gjorts fram till november
månad. Kvinnofridslinjens telefonnummer är 020-505050 (TT)

Ny sammanhållen diskrimineringslag
träder i kraft 1/1 2009
De sju nuvarande lagarna ersätts av en lag och en
ombudsman. Diskrimineringsgrunderna utökas att omfatta även
könsidentitet och ålder. Istället för skadestånd kommer den
som diskriminerar att betala böter. Jämställdhetsplan föreslås
gälla företag som har 25 anställda eller fler. Planerna ska
upprättas var tredje år. ( se Lagrådsremiss www.regeringen.se)

Mångfaldsspelet
God respons på Mångfaldsspelet!
Göteborgs stad har beställt 100 spel att använda
som ett verktyg i arbetet med att diskutera attityder
och värderingar.
Stockholms läns landsting har tidigare beställt 150
spel till sina chefer. Premo, Pressens morgontjänst
spelar vidare.
Är du intresserad? Begär en spelomgång!
Maila Ann-katrine.roth@euroquality.se

Tips på Böcker:
- ”Historien om ett brott” Lena Lennerhed, illegala
aborter i Sverige på 1900-talet
- 19 röster om kvinnor och makt, veckans affärer,
2008

Vår hälsningar från
Ann-Katrine Roth

