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”När vi höjer blicken blir
allting möjligt”
Ur Var positiv, Pedagogförlaget

Jämställda verksamheter ger lönsamhet!
Det är utgångspunkten för vårt nätverk som startar i vår. Nytt
kompetensutvecklingsnätverk för Dig som är
VD eller chef.
Vi startar till våren 2011 ett nätverk för dig som är intresserad av
att utvecklas inom området jämställdhet och mångfald. För
närmare info se www.euroquality.se

Nyheter i korthet:
”Ojämställda företag straffas”
Franska företag som betalar sina kvinnliga anställda sämre löner
än männen kommer att straffas. Det föreslår den franska
arbetsmarknadsministern Eric Woerth i ett nytt pensionsförslag.
Kritiken gäller att kvinnor missgynnas i det nya
pensionssystemet men ministern menar att det är kvinnors sämre
löner som är det stora problemet. (DN ekonomi september)

”Utveckling lockar till nytt jobb”
Svenskar vill lära sig nya saker på jobbet. Det visar en
undersökning från Kairos Future. Att möta utmaningar blir
viktigare ju äldre vi är. Viktigast när vi byter jobb är:
Utmaningar
Kompetensutveckling
Högre lön

Karriärmöjligheter
Bättre arbetsmiljö
Mer ansvar
Bättre chef
Bättre förmåner
(Arbetarskydd september)

2010 års bästa skolkommuner enligt
Lärarförbundets rankning:
1 Arvidsjaur
2 Piteå
3 Vindeln
4 lund
5 Luleå
6 Lomma
7 Olofström
8 Pajala
9 Mörbylånga
10 Norsjö
(www. Lararforbundet.se)

”Fel att bunta ihop människor som ateister eller
muslimer”
Religionsforskare och präst menar att både SD och Humanisterna
visar prov på en farlig förenkling i samhällsdebatten. Trots att SD
och Humanisterna står för helt olika värderingar uppstår
förvånansvärt nog vissa likheter båda vill införa ett enhetssamhälle.
( Elisabeth Gerle, ”Farlig förenkling- om religion och politik
utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna, Nya Doxa förlag)

”Spöstraff för byxor”
40 piskrapp är straffet för en kvinna som klär sig i byxor i Sudan.
Den regimkritiska journalisten Lubna Hussein gjorde sig skyldig
till brottet och valde att ta strid med regeringen. Nu har hon
skrivit en bok om sin kamp. – ”Den islamistiska regeringen
försöker förändra vår kultur. Det är inte islam som skapar dessa
lagar utan regeringen. Jag kan islam, jag kan min koran. Jag vet
att det inte finns stöd för detta uttryck.” (DN september
erikesbjornsson@gmail.com)

”FN:s 8 millenniemål”
Jämlika villkor mellan könen
Grundskola åt alla barn
Utplåna extrem fattigdom och hunger
Förbättra mödrars hälsa
Globalt partnerskap för utveckling
Bekämpa HIV/Aids, malaria och andra sjukdomar
Minska barndödligheten
Säkra en uthållig natur och livsmiljö
(The millennium Development Goals Report, Juli 2010)
Se min hemsida www.euroquality.se under internationella
länkar.

” Dubbelt så många sexköp anmäls”
Antalet anmälda sexköp ökar dramatiskt och ahr mer än
fördubblats jämfört med förra året. Men själva brottsligheten har
inte ökat. Det är främst satsningen mot människohandel som
givit resultat. Under det första halvåret 2009 anmäldes totalt 148
brott mot sexköpslagen. Under samma period i år anmäldes 770
sexköpsbrott.
(www.bra.se)

”Djurskötare och kaféarbetare ligger kvar i botten
av landets löneliga”
De sämsta lönerna:
Djurskötare
Kaféarebtare
Kioskarbetare
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård
Köks- restaurangbiträde
De bästa lönerna:
Värdepappersmäklare
VD, verkschefer
Högre ämbetsmän, och politiker
Driftschefer i finansbolag, fastighetsverksamhet
Lo tidningen nr 28 (mats.pejer@lo.se)

”statlig kommission krävs för att få upp kvinnornas
löner”
Sverige har en extremt könssegregerad arbetsmarknad med stora
strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män. Enligt den
senaste SCB statistiken är skillnaden 15%. Kvinnors lägre lön är
ett utslag av könsnormer och maktförhållanden som styr
samhället och arbetsmarkanden menar SKTF:s ordförande Eva
Nordenmark. (DN 26 september debatt)

”Uppmuntrande nätverk för manliga lärare”
Ma Net riktar sig till manliga lärare under utbildning och ute på
förskolor och skolor. Syftet är att rekrytera fler män till
lärarutbildningarna behålla de män som börjar utbildningen och
underlätta inträdet i yrket. NaNet oordnar bla föreläsningar,
träffar mm och är just nu knuten till högskolan i Borås.
Idag är 3% av förskollärarna män och 97% kvinnor, av
dagbarnvårdarna är 99,6% kvinnor (www.hb.se/manet.)

”Staten har misslyckats med stöd till
funktionshindrade”
Det har gått tio år sedan riksdagen slog fast de handikapp politiska
målen som säger att personer med funktionsnedsättning ska ha lika
förutsättningar för goda levnadsförhållanden som andra
medborgare. Men gapet mellan idé och verklighet är stort.
Socialstyrelsens rapport ” Alltjämt ojämt” 2010, bygger på en
undersökning av 57.500 vuxna funktionshindrade personer. Den
visar att funktionshindrade bland annat har sämre utbildning,
arbete, ekonomi och hälsa. Särskilt tuffa villkor har personer med
mellan 20-29 år med psykisk ohälsa. (www.Socialstyrelsen.se)

DO dröjer med beslut om heltäckande slöja
DO har ännu ej tagit ställning i frågan om pedagoger får ha
heltäckande slöja när de arbetar. (www.do.se)
För förlikningar se DO:s hemsida.

Ha en skön höst!
Önskar Ann-Katrine Roth

