NÄR VÄGEN ÄR MÅLET.

Arrangeras av Resurscentrum för jämställd tillväxt

VÄLKOMMEN TILL

13 maj • Värmlands Museum • Hörsalen
Jämställdhet är en viktig fråga för Värmlands tillväxt
och utveckling. Och Värmland ska självklart vara ett
attraktivt län att leva och verka i.
För att lyckas med det behöver vi alla hjälpas åt,
kommuner, företag, myndigheter, organisationer och
enskilda invånare. Vi måste ta ett samlat grepp om ett
jämställt Värmland, det rör oss alla!
Under konferensen gen(i)us 3.0 visar vi hur
Värmland kan öka sin attraktivitet och hur företagen

som finns här kan försäkra sig om att hitta den bästa
kompetensen. En hållbar jämställd väg framåt.
Men vilka normer kring kön styr vår syn på tillväxt?
Hur kan vi använda kunskaper om jämställdhet och
mångfald för att nå och inkludera nya kundgrupper?
Och hur hittar vi rätt kompetens när de egna
nätverken inte räcker till?
Välkommen till gen(i)us 3.0, så får du svar!

– PROGRAM –
08.30

Registrering och fika

09.00

Välkommen hälsar
Marianne Nilsson och Katarina Jakobsson

09.10

Inledningstal
Tomas Riste, Region Värmland

09.15

09.45

Samlat grepp om ett jämställt Värmland!
Bo-Josef Eriksson, analytiker, Region Värmland
Maritha Johansson, Jämställdhetsdirektör,
Länsstyrelsen
Marianne Nilsson, Region Värmland
Tillväxt, genus och maskulinitet – om
hållbar tillväxt utifrån normer som styr.
Tomas Wetterberg

10.15

Kort paus

10.25

Rättviseförmedlingen –
en modern folkrörelse.
Seher Yilmaz

11.10

Fler kvinnor på ledande positioner –
en affärsstrategisk fråga!
Amanda Lundeteg

12.00

Lunch

13.00

Om jämställdhet och entreprenörskap som
verktyg för att skapa attraktivitet i regioner
och i företag.
Elcim Yilmaz

13.45

Consumer Diversity – Vägen till mångfald
och ökad lönsamhet!
Mikael Petersson

14.30

Fika

15.00

Om jämställdhet i arbetsliv och media.

Jenny Strömstedt
15.45

Sammanfattning av dagen

Catarina Segersten Larsson, Region Värmland

TOMAS WETTERBERG
Tomas Wetterberg arbetade under flera år på regeringskansliet. Där
jobbade han bland annat med ett projekt om män och jämställdhet, i en delegation för jämställdhet i förskolan samt med frågor om
mäns våld mot kvinnor. Därefter arbetade han på Integrations- och
jämställdhetsdepartementets jämställdhetsenhet. Idag jobbar han som
sakkunnig med jämställdhet vid Länsstyrelsen i Östergötland och är
ordförande i Män för jämställdhet.

MARIANNE NILSSON
Marianne Nilsson, genusutvecklare på Region Värmland, har drygt 10
års erfarenhet av att arbeta med jämställdhet, genus och normer inom
olika områden. I skolfrågor, inom Rädda Barnen och med regional tillväxt. Marianne har varit koordinator för EU-projekt och föreläst både
inom och utomlands. Marianne leder nu Resurscentrum för jämställd
tillväxt och arbetar även med genomförande av regeringsuppdraget
Handlingsplan för jämställd regional tillväxt.

AMANDA LUNDETEG
AllBright är en stiftelse som verkar för mer diversifierade ledningsgrupper och styrelser och på så vis ett meritokratiskt näringsliv. Detta för att
utveckla och förstärka svenskt näringsliv så att svenska bolag blir mer
lönsamma och kan fungera som en förebild för resten av världen. De genomför intervjuer, samlar fakta, kartlägger och tar fram konkreta förslag,
och föreläser för att inspirera anställda, företagsledare och ägare att gå
från ord till handling och skapa ett mer professionellt näringsliv.

SEHER YILMAZ
Rättviseförmedlingen har på mindre än fyra år samlat närmare 60.000
personer som ideellt samarbetar i sociala medier för att hjälpa projekt,
organisationer och medier att hitta kompetens som kommit i skymundan. Rättviseförmedlingen efterlyser och tipsar om folk. Visionen är att
stereotypa föreställningar om kön, ursprung och fysiska förutsättningar
inte ska begränsa människors möjligheter och rättigheter att göra vad
de vill och kan. Målet är en rättvis representation som bättre avspeglar
samhällets sammansättning av individer.
Seher Yilmaz är ordförande för Rättviseförmedlingen.

ELCIM YILMAZ
Att förädla, förändra och förbättra är det Elcim verkar för på olika sätt
genom sina utbildningar, föreläsningar och projekt. Den helsvenska
turken kommer alltid med nya infallsvinklar och ett nytt sätt att lyfta
svåra och komplicerade frågor. Elcim har varit företagare sedan dryga
20 årsåldern, med några få anställningar på vägen. Att skapa sin egen
framtid, gå sin egen väg och skapa sina egna förutsättningar trots hinder är något hon lever för och tror på.

KATARINA JAKOBSSON
Katarina Jakobsson, Länsstyrelsen Värmland, expert på genusfrågor
med erfarenhet både från privat och offentlig sektor.
På Länsstyrelsen arbetar Katarina med att utveckla och integrera ett
jämställdhetsperspektiv i verksamheter och brinner för att omsätta
teori till praktik. Hon har även utbildat inom jämställdhetsområdet i
Sverige och internationellt.

MIKAEL PETERSSON
Consumer Diversity – Vägen till mångfald och ökad lönsamhet.
Folksam var först ut bland de stora försäkringsbolagen i Sverige och
förstärker nu satsningen på invånare med utländsk bakgrund som
kundsegment. Folksams flerspråkiga rikskundtjänst representerar idag
18 nationaliteter vid sitt kundcenter i Malmö och inrättandet av det nya
affärsområdet ska se till att Folksam behåller tätpositionen när det gäller mångfalds- och integrationsfrågor inom bank- och försäkring.

JENNY STRÖMSTEDT
Jenny Strömstedt är en av Sveriges mest skickliga och omtyckta programledare. Med en erfarenhet som spänner över partiledaredebatter,
svenska och amerikanska valvakor, välgörenhetsgalor och Nobelfesten
via Kalla Fakta till Nyhetsmorgon och det självbetitlade programmet
Jenny Strömstedt har hon skapat en unik journalistisk plattform, såväl
samhällspolitisk som underhållande.
I sällskap med Kristina Thulin har hon skrivit flera böcker på temat
jämställdhet och har dessutom medverkat i ett flertal antologier som
engagerat sig samma ämne.

ANMÄLAN SENAST 5 MAJ PÅ
www.regionvarmland.se/kurs-konferens

Konferensen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat.
Icke avbokad anmälan debiteras med 500 kr.
Du som bor och verkar utanför Värmland är också varmt välkommen att delta.
För dig tillkommer en kostnad på 500 kr, vilket motsvarar självkostnadspris för mat och dryck.

INFORMATION
Närmare upplysningar om arrangemanget lämnas av:
Marianne Nilsson, Region Värmland, tel. 054-701 10 54,
e-post: marianne.nilsson@regionvarmland.se

Producerad av Enheten för kommunikation på Region Värmland, 2014-03

Katarina Jakobsson, Länsstyrelsen Värmland, 010-224 73 31,
e-post: katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se.
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