Nyhetsbrev Mars år 2012
Om du vill ha nyhetsbrevet, har bytt adress eller tycker att fler ska få del av det, hör av dig!

”Att resa betyder att nå ett mål. Att vandra betyder att
vara på väg.”
Anonym

Nyheter i korthet:
”Chefslöner i offentlig sektor sackar efter”
Chefslönerna steg med 4% i Sverige i fjol men lönerna till chefer i den offentliga sektorn
halkar efter samtidigt som antalet sökanden till chefstjänster i offentlig sektor minskar. Inom
privat sektor ligger medianlönen på 38.500 kronor per månad medan det i offentlig sektor
ligger på 36.300 kronor per månad. På SKL menar man att det är svårt med rekryteringar till
chefsjobb inom kommuner och landsting också på grund av dåliga villkor i övrigt tex stora
arbetsgrupper. (SVD 21 mars)

”Saudiskor väntar på besked”
SVD:s sportchef Ola Billger menar att saudierna nu ska få ett ultimatum. Diskriminering får
inte förekomma. Så om saudierna inte skickar kvinnor till London –OS i sommar ska de inte
få vara med alls. Symbol handlingar räcker inte. Det är dags för IOK att tala klarspråk
omsaudiernas könsapartheid inom idrotten. År 1900 deltog 19 kvinnor från fem nationer i
segling, golf och tennis. 1928 fick kvinnor delta i fri idrott i fem grenar. 1984 vinner den enda
kvinnan i Marockos trupp landets första guld. 1996 införs damfotboll som OS gren och år
2012 införs mixedklass i tennis. Damboxning införs. (SVD 21 mars)

”Tjejer missnöjda med sina kroppar”
Svenska gymnasietjejer är mer missnöjda med sina kroppar än jämnåriga killar visar en studie
bland femtusen gymnasieelever i Göteborg som Sahlgrenska Akademin genomfört. I studien
fick eleverna mäta och väga sig och därefter fylla i en enkät. Svaren gjordes om till en skala
där 100 var den mest positiva kroppsuppfattningen. Tjejer som hade under o normalvikt hade
ett medelvärde på 70 och killarna78, tjejer med övervikt hade 57 att jämföra med killarnas 74,

tjejer med fetma hade 43 att jämföra med killarnas 65. Stor skillnad i kroppsuppskattning med
andra ord. (Sahlgrenska Akademin, mars )

”Sverige är världsbäst men det finns fortfarande mycket att göra!”
Sverige är det bästa landet i världen för kvinnliga konstnärer enligt The Independent on
Sunday som fäst sig vid kvoteringen av pengar till kvinnliga filmare. Men Anna Serner vd för
Filminstitutet menar att det räcker med att se ”Jägarna 2” för att förstå att det finns mycket
kvar att göra även i Sverige.
I Storbritannien är 6% avfilmregissörerna och 12% av manusförfattarna kvinnor. I Sverige är
motsvarande siffror 26% och 38%. Ökningen under de senaste fem åren har att göra med ett
målinriktat arbete och vilja att förändra. (DN 6 mars)

”15,3%”
Så stor är andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper. På tio år har andelen ökat från
11,1 % till 15,3% I styrelserna har andelen ökat till 22,9% år 2011. År 2002 var siffran 6,1%
(DI 5 Mars)

”Ändrade EU regler gör bilförsäkringen könsneutral”
De nya reglerna börjar gälla från den 21 december 2012 och innebär att försäkringsbolag inte
kan ange kön som anledning till högre eller lägre premie. Direktivet har funnits sedan år 2006
men försäkringsbolagen har haft ett undantag som nu ändras. Förändringarna gäller inom
följande försäkringar:
Liv, pension, sjuk, sjukvård, motor och hem. Utgångspunkten ska vara en likabehandling och
där kön inte ska ha betydelse. (se regeringen och lagrådsremiss 9 februari 2012)

”Facebook sprider olycka”
En miljon svenskar mår dåligt om de inte regelbundet är på Facebook. Lågutbildade,
låginkomsttagare och kvinnor som använder Facebook är ofta mindre lyckliga och mindre
nöjda. Det visar den första stora svenska studien av det sociala mediet. Facebook skapar ett
omedvetet vanebeteende menar Leif Denti, forskare vid Göteborgs Universitet. Var fjärde
person mår dåligt om de inte loggar in, de känner att de halkar efter. Svenska kvinnor
tillbringar i genomsnitt 81 minuter varje dag på Facebook att jämföra med männens 64
minuter. Det är farligt att vistas på Facebook om man inte förhåller sig skeptisk till
informationen menar forskare. (www.gu.se)

”Svenska barn i fattigdom ökar på nytt”
I Sverige är 248.000 barn ekonomiskt utsatta, enligt Rädda Barnens årsrapport. De fattiga
barnen har blivit fler menar professor Tapio Salonen professor vid Malmö högskola. Enligt
statistik levde 13% av barnen mellan 0-17 år, 2009 i fattigdom. Hela vårt välfärdssystem
bygger på föreställningen att de allra flesta har jobb. Socialförsäkringarna är
inkomstrelaterade. De som aldrig haft jobb hamnar utanför systemet och den här gruppen ökar
enligt Tapio Salonen. (DN 15 mars)

”Jämställdhet som tillväxtfaktor”
Det finns tydliga samband mellan jämställdhet och tillväxt konstaterar regeringen som nu vill
skärpa ambitionerna. På ett av regeringssammanträdena i mars klubbades därför en särskild
handlingsplan för jämställd tillväxt. Bara 30% av länen och regionerna, sju stycken har en
handlingsplan för jämställdhet. -En hållbar tillväxt i hela landet bygger på att män och
kvinnor har lika förutsättningar att starta och driva företag och få del av statligt finansierade
medel, säger näringsminister Annie Lööf. (mars)

Två utbildningar intressanta för dig som jobbar med jämställdhet och
mångfald:
30 mars kränkande särbehandling, att motverka och ta hand om……
27 april jämställdhet och mångfald en dag om att gå från ord till handling…
www.sverigeshrforening.se

Att kartlägga, mäta och arbeta med mångfalden med hjälp av
mentometrar. Hur vi kan gå från ord till handling på bara en dag!
Ring gärna så berättar vi mer
Ann-katrine Roth 0708-687 601
Magnus Sjögren 070-212 99 66
Vi inbjuder till ett gratis seminarium i Stockholm för att pröva på. Du kan redan nu föranmäla
ditt intresse genom att mejla till
Ann-katrine.roth@euroquality.se

Många hälsningar och med hopp om en solig och varm vår!
Önskar
Ann-Katrine Roth

