Nyhetsbrev september 2011
Om du inte vill ha nyhetsbrevet, har bytt adress eller tycker att fler ska få del av det, hör av
dig!

Var beslutsam när du funderar på att göra något nytt!
Ur Tänkvärt

Nyheter i korthet:
”Män mår bra av jämställt arbetsliv”
Mer jämställdhet i arbetslivet förbättrar inte kvinnors välmående. Däremot tycks mäns hälsa
påverkas i positiv riktning. Forskaren Ann Sörlin, vid Umeå universitet har granskat 120
företag och upptäckte att männens uttag av sjukdagar ökade det vill säga att männen började
ta hand om sig själva i de jämställda företagen. Kvinnors och mäns beteenden går i samma
riktning och när män tar ut mer föräldraledighet lever de längre. Forskningen bygger på ett
index där faktorer som löner, föräldraledighet och position samkörts. ( DN 18 sept)

”De lågavlönade kvinnorna är de som förlorar mest på en spricka i LOsamordningen ”
Jämställdhetspotterna i Lo samordningen har de senaste två åren minskat gapet mellan mansoch kvinnodominerade yrken. Kvinnorna inom restaurang, handel, kommun och landsting
tjänar fortfarande 80-85% av medellönen för arbetare i industrin. Utan hänsyn tagen till ålder
skiljer det 14,3% mellan mäns och kvinnors löner enligt Medlingsinstitutets statistik. (LOtidningen nr 28)

”All världens kvinnor ha rätt att delta i val”

När så småningom också Saudiarabien tillåter kvinnor att rösta finns inget land kvar i världen
som diskriminerar kvinnor i val visar en granskning av fredsorganet interparlamentariska
unionen. Saudiarabien har i veckan beslutat att kvinnor får rösta, kandidera och sitta i det
rådgivande shura rådet, tillkännagav kung Abdullah helt nyligen.
Rösträtt för kvinnor infördes i Nya Zeeland år 1893, i Finland 1906, Norge 1913,
Storbritannien 1918, Sverige 1921, Schweiz 1971 Quatar 1§997 Saudi 2015.
Det finns ett land som varken tillåter kvinnor eller män att delta i politiken- Brunei. (TT)

”Kamp mot sexbrott i krig har gett effekt”
Det nya FN systemet för att förebygga våldtäkter i konflikter börjar ge effekt, säger Margot
Wallström, FN:s sändebud mot sexuellt våld i krig. Genom tre olika resolutioner har FN ökat
möjligheterna att ställa sexförbrytare tills vars. –”I Kongo har de mobila domstolar och
skickar ut kvinnliga domare på fältet och i Liberia har de sett över lagstiftningen så att den
blir mer effektiv. I SydSudan har våra rättsexperter fått vara med och skrivit landets nya
grundlag”. (DN 24 sept)

”Män har lättare att få ersättning”
Kön, etnisk bakgrund och yrke kan påverka besluten om ersättning för arbetsskador. Det slår
Försäkringskassan, FK, fast i en självkritisk rapport. Dessutom är en stor del av utredningarna
för dåligt gjorda. Man och byggnadsarbetare har stor chans att få livränta från
arbetsskadeförsäkringen. Är du kvinna och arbetar i vården finns inte mycket att hoppas på.
Förväntningarna på manliga yrken verkar påverka handläggarnas beslut konstaterar FK.
Omedvetet tycks det som att mäns arbetsuppgifter oftare är tyngre och att män arbetar hårdare
jämfört med kvinnor. Under år 2009 betaldes ut 4 miljarder kronor. 44% av mottagarna var
kvinnor, av sk bifall till livränta granskades 400 fall, 56 som arbetade inom vård fick 1 bifall
av de 72 som arbetade inom gruva, bygg fick 24 bifall. (wwwforsakringskassan.se))

”Sverige inget föregångsland”
Sverige är inget föregångsland när det gäller ungdomars arbetslöshet. För år 2010 kvartal 4
låg den på 21,6% att jämföra med EU snitt 20,6%, Danmark 13,3%, Tyskland 8,4%, Norge
8,4%, Nederländerna 8,1%. (DN 28 sept)

”Om fyra år är det fler män än kvinnor”
Hundratals år av svensk kvinnodominans är på väg att brytas. Den ökade jämställdheten sägs
ligga bakom. Den 31 december år 2015 bryts detta historiska kvinnoöverskott. Redan nu föds
fler pojkar än flickor 106/100. För 30 år sedan levde kvinnor i snitt 6,4 år längre än män, idag
är siffran 4,7. (TT)

”Jämställdhet är en smart investering för framtiden”
I tal till FN sa Fredrik Reinfeldt :
” -Jämställdhet är förvisso en grundläggande rättighet- men det är också en smart investering
för framtiden. Om kvinnorna i alla de länder som närvarar i FN:s generalförsamling i dag fick
delta fullt ut i samhället skulle världen bli mer rättvis och vi få en ekonomisk tillväxt av stora
mått”. (DN 23 sept)

Dessutom……

Att kartlägga, mäta och arbeta med mångfalden med hjälp av
mentometrar. Hur vi kan gå från ord till handling på bara en dag!
Vi inbjuder till ett gratis frukostseminarium i Stockholm för att pröva på. Du kan redan nu
föranmäla ditt intresse genom att mejla till
Ann-katrine.roth@euroquality.se
( mer info om metoden finns på www.euroquality.se)

Mångfaldsspelet i ny upplaga!
Ett av de bästa verktygen för att sätta igång mångfaldsarbetet

Jämställdhetsboken i ny upplaga och med nytt innehåll
En helt ny upplaga med nytt innehåll

Läs och tips:
-

”Happy, happy”. En bok om lyckliga skilsmässor av Maria Sveland o Katarina
Wennstam, Atlas, 2011

-

”Filosofi för livet”, en bok av Helge Svare mfl, Alfabeta, 2011

-

Sök pengar från fredsmiljonen, www.folkebernadotteacademy.se

-

Se arbetsförmedlingens projekt SE Kraften, att ta tillvara funktionsnedsattas
kompetens. www. arbetsformedlingen.se/kraften

-

En utställning om tolerans- www.levandehistoria.se/pk

-

För arbete med CSR se www.corporateresponsibility.se

Hälsningar från
Ann-Katrine Roth!

