Den jämställdhetspolitiska

utmaningen

Hur effektivt genomförs jämställdhetspolitiken? Vilken forskning ligger till
grund för den och hur står sig de
jämställdhetspolitiska målen efter
nästan ett decennium? Tio år efter den
senaste jämställdhetsutredningen har
jämställdhetspolitiken flera utmaningar
framför sig. Hur möter vi dem?
Till hösten presenteras en ny jämställdhetspolitisk utredning som berör några
av dessa frågor. Men redan den 1 juli
bjuder aktörerna bakom portalen
Jämställ.nu in till en heldag om
utmaningarna som utredningen lyfter.

Medverkar gör bland andra:
Kerstin Alnebratt, föreståndare, Nationella
sekretariatet för genusforskning
Maria Arnholm, partisekreterare, Folkpartiet
Anne-Charlott Callerstig, fil dr i genusvetenskap,
Örebro universitet
Jimmy Jansson, kommunalråd i Eskilstuna
Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk
historia, Stockholms universitet
Åsa Regnér, jämställdhetsminister, Regeringen
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding,
Länstyrelsen Gotlands län
Agneta Stark, fil dr och tidigare rektor vid
Högskolan Dalarna
Peter Söderström, sociolog, Män för jämställdhet
Marie Trollvik, programchef, ESF-rådet
Peter Tai Christensen, utredare, Unionen
Anna Wahl, professor, KTH.
Tid: onsdag den 1 juli, kl. 10–15.
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård,
Korsgatan 4,Visby.

Under dagen presenteras utredningens
preliminära resultat. Inbjudna politiker,
praktiker, experter och forskare diskuterar jämställdhetspolitiken utmaningar Arrangörer: Jämställ.nu, som ägs av Länsstyrelserna,
och hur vi ska möta dem.Vi avslutar
Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges
Kommuner och Landsting, svenska ESF-rådet och
dagen med en debatt mellan den
VINNOVA, samt Jämställdhetsutredningen.
nuvarande och den föregående
jämställdhetsministern!
#Jämställdhetsutmaningen

Jämställdhetens utmaningar
10.00–10.30
Jämställdhetsutredningen
presenterar: tio års jämställdhetspolitik

12.50–13.50
Från mål till förändring – hur genomför
vi jämställdhetspolitiken?

Passa på att ta del av den nya jämställdhetsutredning
som presenteras till hösten, en uppföljning av de
senaste tio årens jämställdhetspolitik! Här ges ett
unikt tillfälle att lyssna till utredningens preliminära
analyser och resultat!

Sedan 2007 har regeringen satsat över 2,6 miljarder
kronor för att utveckla och förstärka jämställdheten.
Är det en investering som gett utdelning? Hur effektivt
har jämställdhetspolitiken genomförts och hur ser
dagens förutsättningar för genomförande ut?

Medverkande: Cecilia Schelin Seidegård,
särskild utredare och landshövding, Länsstyrelsen
Gotlands län.

Medverkande: Anne-Charlott Callerstig,
fil dr i genusvetenskap, Örebro universitet
Fredrik Hillelson, vd, Novare
Jimmy Jansson, kommunalråd i Eskilstuna
Zakia Khan, Interfem
Sara Lhådö, jämställdhetssakkunnig, Länsstyrelsen
Marie Trollvik, programchef, ESF-rådet.

10.30–11.30
Kunskap och konflikt – om jämställdhetspolitikens förhållande till forskning
Forskning och kunskap om genus och jämställdhet
ligger till grund för jämställdhetspolitiken. Men vilken
kunskap tar dagens jämställdhetspolitik stöd i och i
vilken utsträckning? Hur påverkar forskningen vilka
mål vi formulerar och vilket jämställdhetsarbete vi
bedriver?
Medverkande: Klara Adolphson, vd, Doberman
Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk
historia, Stockholms universitet
Peter Söderström, sociolog, Män för jämställdhet
Anna Wahl, professor, KTH.
Samtalsledare: Fredrik Bondestam
11.45–12.45
Destination jämställdhet – en resa mot
okända mål? (inklusive lunch)
Det har snart gått tio år sedan riksdagen antog de
jämställdhetspolitiska mål som gäller än idag. Men
hur väl står de sig i ett samhälle som har förändrats?
Styr de jämställdhetsarbetet? Är den breda politiska
uppslutningen bakom målen ett tecken på brett stöd
eller frånvaro av konfliktytor?
Medverkande: Katarina Björkgren,
utvecklingsledare, Länsstyrelsen
Malin Rönnblom, docent i statsvetenskap,
Umeå universitet
Agneta Stark, fil dr och tidigare rektor vid
Högskolan Dalarna
Peter Tai Christensen, utredare inom
likabehandlingsområdet, Unionen.
Samtalsledare: Soledad Piñero Misa

Samtalsledare: Kerstin Alnebratt
14.00–14.45
Jämställdhetsministrar emellan – en debatt
om jämställdhetspolitikens utmaningar
Vilka politiska beslut och visioner krävs för att möta
de utmaningar som jämställdhetspolitiken står inför?
Jämställdhetsminister Åsa Regnér möter sin föregångare Maria Arnholm i en debatt om hur de vill ta
Jämställdhetsutredningens resultat vidare och ta sig
an jämställdhetspolitikens utmaningar.
Medverkande: Maria Arnholm,
partisekreterare, Folkpartiet
Åsa Regnér, jämställdhetsminister,
Regeringen.
Samtalsledare: Kerstin Alnebratt

