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Ett hållbart jämställdhetsarbete kräver både kunskap och praktik. Vi har
därför äran att bjuda in till konferensen Kraft och Kunskap i samband
med att strategin ”Ett jämställt Skåne” fyller två år.

Utifrån vart och ett av de sex nationella
jämställdhetspolitiska målen kommer
konferensen behandla både aktuell
forskning och hur olika myndigheter,
företag, kommuner eller ideella
organisationer har valt att arbeta med
dem. Professor och maskulinitetsforskare
Jeff Hearn inleder konferensen som
keynote speaker. Det kommer också finnas
bokbord samt möjlighet till möten och
mingel.
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Var: Konferensen hålls på Panora,
Friisgatan 19 D i Malmö.
När: Den 7 mars klockan 12:0016:30, vi bjuder på lättare lunch.
Vem: Konferensen är öppen för alla
men deltagare från anslutna organisationer har företräde.
Anmälan: Anmäl dig via denna
länk senast den 21 februari.
Konferensen är kostnadsfri.

Kommunförbundet Skåne

Vill din organisation ansluta sig till Ett jämställt Skåne?
Läs mer på ettjamstalltskane.nu

Mingel och lättare lunch

12.25 -12.35

Anneli Hulthén, landshövding och Monica Holmqvist
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Förbundsdirektör Kommunförbundet Skåne hälsar välkomna
12:35 -13:10

“Power, Influence, Men and Masculinities”, Jeff Hearn, Senior Professor,
Örebro Universitet

13:20-14:15

Valbara seminarier:
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Makt och inflytande
Forskning: ”Att kämpa mot orättvisor som inte anses finnas: om makt, motstånd och
arbetsvillkor” Paula Mulinari, Malmö universitet
Praktiskt exempel: ”Stärka kvinnors roll i yrkeslivet” Business and Professional Woman
Jämn fördelning av det obetalda arbetet
Forskning: ”Det evigt kvinnliga? Det obetalda hem och omsorgsarbetet i förändring”
Maria Stanfors, Lunds Universitet
Praktiskt exempel: ”Föräldravänligt arbetsliv” Unionen Sydväst
14:15 -14:30

KAFFE

14:30- 15:25

Valbara seminarier:

Ekonomisk jämställdhet
Forskning: ”Sorti, protest och lojalitet – offentliganställda som lämnar”
Rebecca Selberg, Lunds Universitet
Praktiskt exempel: ”Att rekrytera män till förskolan” Malmö stad
Jämställdhet genom skolan? Korta och långa perspektiv
Forskare: ”Kön/genus betyder för elevers skolsituation och prestationer” Inga Wernersson,
Högskolan väst
Praktiskt exempel: Skolinspektionens jämställdhetsuppdrag Skolinspektionen
15:30-16:20

Valbara seminarier:

Jämställd Hälsa
Forskning: ”Stress och rehabkoordinering ur ett jämställdhetsperspektiv. Ny forskning på gång”
Ulrika Flädjemark Malmö universitet
Praktiskt exempel: ”Brinna utan att brinna ut ” Add Gender
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Forskning: Genderpower and Violence” Jeff Hearn Örebro Universitet
Praktiskt exempel: “Att arbeta med förövaren” Kriscentrum Lund

Vill din organisation ansluta sig till Ett jämställt Skåne?
Läs mer på ettjamstalltskane.nu

