Om du vill att fler ska få nyhetsbrevet, har bytt adress eller vill avbeställa:
info@euroquality.se

Nu finns euroquality på face book, följ debatten och kommentera!
https://www.facebook.com/pages/Euroquality/361060494002265

”Vi måste ha kontraster i
tillvaron för att känna skillnaden”

”De våldtagnas lidande får inte vara förgäves”
Läkaren Denis Mukwege och hans kolleger har behandlat över 40.000 kvinnor
som skadats av männens brutala våldtäkter i Östra Kongo. Kvinnorna har svåra
skador i ändtarm och vagina av flaskor, knivar, pinnar mm som trasat sönder
deras underliv.
Starka krafter ogillar hans arbete, och efter mordförsök tvingades han fly. Men
nu är han tillbaka på sitt sjukhus. Denis mukwege har tilldelats Right Livelihood
award priset år 2013 och fortsätter att kämpa mot det sexuella våld som kvinnor
utsätts för. Han tilldelades år 2008 FN:s pris för mänskliga rättigheter och utsågs
2010 till hedersdoktor vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

” Halv miljon i arbete 2035”
Enligt SCB:s framtidsprognoser väntas en halv miljon fler svenskar
förvärvsarbeta år 2035. Invandrare står för den största ökningen på
arbetsmarknaden. Blir jobbökningen lägre måste de som jobbar försörja fler. 4,9
miljoner människor kommer att förvärvsarbeta och utrikes födda står för 80%
av ökningen . Äldre kommer att arbeta två år längre än vad de gör idag.
Befolkningen har ökat med 1,4 miljoner personer. varje person kommer att
försörja 2,2 personer. Men, Om vi jobbar som idag ökar försörjningsbördan med
10%. (scb)

”könslönegapet ökar inom LO”
Lönegapet minskar inte mellan LO:s kvinnor och män. Under de senaste tre åren
har det tvärtom vuxit visar LO:s rapport om löneutvecklingen åren 2010-2012.
29.100 kronor i månaden är genomsnittslönen för hela arbetsmarkanden. För
arbetare var den 23.500 kronor i månanden. Tjänstemännens genomsnittslön var
33.700 kronor. Kvinnorna dominerar inom områden där löneökningar utöver
avtalen är få och mycket begränsade medan männen finns i näringslivet där
extra löneökningar är vanligare. (LO)

”Unga män lever farligt”
Unga män inom bygg och metall löper störst risk att drabbas av allvarliga
olyckor och unga kvinnor minst risk, visar en rapport från AFA. Den främsta
förklaringen är den könsuppdelade arbetsmarknaden. Värst drabbade är : bygg,
metall, yrkesförare, försäljare, vård och omsorg. (AFA)

”Sverige i topp vad gäller äldres välfärd”
Help Age International är en väletablerad bistånds organisation som jobbar för
de äldres villkor runt om i världen och man har ett nära samarbete med flera FN
organ. En av slutsatserna i rapporten är att fler och fler äldre får allt bättre
levnadsförhållanden, men att inkomstklyftorna ökar bland äldre. Välfärden
kommer inte alla till del. 11% av jordens befolkning är över 60 år.
Global Age Watch världsrankning av länder då det gäller äldre över 60 år:
1. Sverige
2. Norge
3. Tyskland
4. Holland
5. Kanada

6. Schweiz
7. Nya zeeland
8. Usa
9. Island
10.Japan

”Pojkar släpar efter”
Svensk skola har många problem idag varav den fallande kunskapsnivån enligt
OECD är ett och att pojkar presterar sämre jämfört med flickor ett annat. När
kunskapsnivån faller blir könsgapet ett stort problem. Flickornas slutbetyg har
alltid varit högre än pojkarnas. Det genomsnittliga könsgapet/betygsgapet har
varit konstant sedan år 2001 men har fortsatt att växa på gymnasiet. En
förklaring brukar vara kvinnodominansen i skolan men enligt forskningen är det
tveksamt om det är förklaringen.
Rapporten ”Betygsgapet mellan flickor och pojkar-konsekvenser för framtidens
arbetsmarknad”, Åsa Löfström, Umeå Universitet.

”Förbud mot slöja slopas”
Förbudet att bära huvudduk kommer att tas bort i turkiska skolor, statsverk och
på universiteten. Detta är bara en i raden av kontroversiella reformer som
aviserades av premiärminister Erdogan. Huvudduken Turban som bärs av de
flesta turkiska kvinnor utanför hemmet är Turkiets mest ryktbara och symbol
laddade samhällsfråga.

”Omskärelse strider mot barns mänskliga rättigheter”
Låt pojkar bestämma själva. Det saknas hälsomässiga grunder för att omskära
små pojkar, tvärtom visar flera studier att det innebär avsevärda risker. Praktiken
bryter också mot FN:s barnkonvention . Lagstiftningen måste ändras skriver
barnombudsmannen, BO. Enligt lagen om omskärelse av pojkar från 2001 ska
barnens inställning så långt det är möjligt klarläggas. Ingreppet får inte ske mot
barnens vilja. Men i praktiken följs inte det eftersom merparten av pojkarna blir
omskurna som spädbarn. International council on violence against children
lyfter i en rapport att omskärelse innebär en grov kränkning av barnens
rättigheter. Noteras bör att pojkars omskärelse har ett svagare stöd jämfört med
flickors omskärelse. Flickors stympning är sedan år 1982 förbjuden i Sverige.
(BO)

”7,4 % av kvinnorna och 3,6% av männen”

Bedömdes ha traumarelaterade psykisk ohälsa i en enkätstudie av 3.000
slumpvis utvalda personer i Sverige.
(Läkartidningen)

”Stora skillnader i upplevd rädsla mellan kvinnor och
män”
I en undersökning gjord av staden, Stockholms kommun, jämförs kvinnors och
mäns uppfattningar om hur trygg staden är. Det är stora skillnader mellan
kvinnor och män samt olika åldrar och områden. Minst rädd är både kvinnor och
män i Ekerö kommun mest rädd är kvinnor i Sundbybergs kommun. I nästan
alla kommuner är kvinnor dubbelt så rädda som män. Undantag är Södermalm.

”Kvinnor får billigare lån jämfört med män”
Singelmännen tjänar mer och har en fetare värdepappersdepå. Men det är
kvinnorna som får bättre bolånevillkor. Det visar ny statistik från
ränteförhandlingssajten Lånbyte. Männen tjänade i genomsnitt 524.000 kronor
om året att jämföra med kvinnorna 450.000, skillnaden i ränta är 0,12 % mellan
kvinnor och män.

”Regeringen avsätter 30 miljoner för att få män att läsa
böcker”
Kulturrådet får ökade anslag för att öka läskunnigheten bland barn och unga.
Kulturministern vill inte prata kön vilket gärna skolan gör…..

Utbildningar & Tips:
- NY spännande bok av Hanna Rosin, ”Mannens undergång i kvinnans
tidsålder”, Norstedts, 2013
- 28 november, Sveriges HR Förening, Jämställdhet och mångfald från
teori till praktik.
http://www.sverigeshrforening.se/HR_Public/Templates/Pages/Activities/
ViewActivity.aspx?id=42&epslanguage=sv&activityID=318
- 22 november 13-16.30 praktiskt mångfaldsarbete och att mäta
mångfald. Susanne Axelsson, HR chef, AB Botkyrkabyggen, Malin
Söderman HR chef, Boliden berättar om hur du kan nå framgång.
http://www.mata-mangfald.nu/
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