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”Vissa får saker att hända,
vissa registrerar vad som
hände och vissa undrar vad
som hänt”
Ur Tänkvärt

Nyheter i korthet
”33% uppger att diskriminering förekommer på
den egna arbetsplatsen”.
I en tredjedel av fallen uppges grunden vara kön. Visar en
undersökning av 5.000 chefer och medarbetare i olika branscher,
gjord i februari av Tema Likabehandling. Arbetar på uppdrag av
Europeiska Socialfonden. (www.temalikabehandling.se)
(LO nr 10)

”Jämställdhet ger mindre konflikter”
Styrelser där det finns många kvinnor använder mer tid på
strategiska kontrolluppgifter och lägger större vikt vid frågan om
hur företaget hanterar hälsa, miljö och säkerheten. Det visar en
studie gjord vid handelshögskolan i Oslo och Köpenhamn.
Professor Morten Huse och Sabrine Nielsen har genomfört en
studie av 210 norska företag med mellan 50-50.000 anställda.
Skillnaderna var tydliga i sättet som nya styrelsemedlemmar togs
emot och i att större vikt lades vid att det fanns regler för
styrelsens arbete. Styrelser med många kvinnor gjorde oftare
utvärderingar av styrelsens arbete. (SVD 30/3)

”Kvinnor lever till 83,1 år”
Den genomsnittliga förväntade levnadsåldern för kvinnor är 83,1
år och för män 78.9 år. Den genomsnittliga åldern för giftermål
är 32,2 år och för förstagångsmödrar 28,9 år. Tidigast att gifta sig
är Jönköpingsbor 30,6 år att jämföra med jämtlänningarna 34,3
år.(DN mars)

”löneavdrag för ”apajävel-yttrande”
Två poliser som kallade demonstranter i Rosengård för apajävel
och blattajävel straffas nu med vardera fem dagars löneavdrag.
Kollegan som hörde kommentarerna men som inte rapporterade
det vidare varnas av Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd.
(TT 23 mars)

”Kvinnorna i majoritet i Poolia”
Kvinnorna får majoritet i bemanningsföretaget Poolias styrelse
om valberedningen får som den vill. Monika Elling väljs in.
Monica Caneman och Margareta Barchan föreslås väljas om. Det
blir dock fortsatt en man som håller i ordförandeklubban. (TT
mars)

”Flopp för jämställdhetsbonus”
Jämställdhetsbonusen har visat sig inte ha någon effekt, visar
Försäkringskassans utvärdering av reformen. Enligt
utvärderingen har papporna till barnen som föddes precis innan
reformen infördes tagit ut exakt lika många dagar, 44,3, som
papporna till barnen som föddes precis efter. Högsta bonus för ett
barn är 13.500:-.
(TT mars)

”Fler kvinnor i UD:s tjänst”
Toppdiplomatin är ett mansdominerat område men under de
senaste åren har andelen kvinnliga ambassadörer ökat i de
nordiska länderna. Nu är var tredje norsk, svensk och finsk
ambassadör kvinna. Danmark och Island ligger på 15%
(TT mars)

”Funktionshinder skapar fattigdom”

Personer med funktionshinder får oftare socialbidrag än andra
grupper. Dessutom tvingas de oftare avstå från läkarbesök eller
läkemedel på grund av privatekonomin. För många blir
funktionshindret en fattigdomsfälla säger Håkan Ceder,
Socialstyrelsen, som gjort undersökningen. Rapporten bygger på
svar från 2.700 personer i åldern 20-64 år. (DN 10 mars)

”Makt över scenen fördelas jämnt”
Nu är hälften av Sveriges teaterchefer kvinnor. Samtidigt har den
manliga dominansen inom musiksektorn stärkts, det visar två
rapporter från Svensk Teaterunion som presenterades den 10
mars. Män fixar ljud och kvinnor kostym visar rapporten.
Dramaten uppförde under år 2008 inte ett enda verk av en
kvinnlig dramatiker, bäst är Göteborgs stadsteater.
mars(annika.hamrud@dn.se)

”Så ska unga män i riskzonen förmås att avstå från
brott”
En ny rapport från regeringsutredare visar att 5.000 unga män i
utsatta bostadsområden riskerar att hamna i kriminella
grupperingar. För att förebygga nyrekryteringen föreslås
särskilda sociala insatsgrupper i varje kommun. Det handlar om
åtgärder på individnivå, säger utredaren Carin Götblad. Projekt
pojke kallas det nya arbetets sättet och föreslås avsätta 75
miljoner kronor per år.( DN 10 mars)

”Kvinnor ska bli fler i Indiens parlament”
Antalet kvinnor i Indiens parlament kommer att mer än fördubblas.
Det blir rresultatet av den nya lag som överhuset godkände . En
tredejedel av platserna ska reserveras för kvinnor. Liknande lagar
finns redan i Pakistan, Bangladesh och Afghanistan. Sonia Ghandi
kallar lagen en gåva till Indiens kvinnor. Idag är endast 59 av
parlamentets 545 ledamöter kvinnor och när lagen trätt i kraft ökar
andelen till 181. (DN mars)

Till sist Jantelagen: budord

Avundsjukans tio budord
Myntades av Aksel Sandemose 1934 i sin bok En flykting korsar
sitt spår. Några bud:
Du skall inte tro att du är något
Du skall inte tro att du är lika god som vi
Du skall inte tro att några bryr sig om dig
Jag tycker att vi ska trotsa Jantelagen och istället säga:
Du är något, nämligen unik
Du är och vill vara lika god som andra
Andra bryr sig om dig och du bryr dig om andra

GLAD PÅSK!
Önskar Ann-Katrine Roth

