
SEMINARIUM | NÄTVERKET JÄMSTÄLLD RÄDDNINGSTJÄNST
TILLFÄLLE 1: LULEÅ  
DATUM | TISDAG 11 OKTOBER 2016  
PLATS | HOTEL CLARION SENSE, SKEPPSBROGATAN 34, LULEÅ

TILLFÄLLE 2: FALUN 
DATUM | TISDAG 18 OKTOBER 2016 
PLATS | VÄSTRA SKOLANS AULA, HYTTGATAN 27, FALUN

TILLFÄLLE 3: KALMAR 
DATUM | TISDAG 25 OKTOBER 2016 
PLATS | BROFÄSTET HOTELL & KONFERENS, GRÖNDALSVÄGEN 19, KALMAR

VAR ÄR BRUDARNA?
Tänk om alla tjejer som rekryterats till räddningstjänsten hade stannat kvar… 
Varför lämnar kvinnor branschen? Vad får dem att vilja stanna? 
Det är några frågor som står i fokus när NJR åker på turné för att stödja 
räddningstjänster att skapa arbetsplatser där både kvinnor och män trivs 
och kan utvecklas lika bra. Det vinner alla på!

Anmäl  
dig senast  
den 23/9

ANMÄLAN
Anmäl dig senast den 23 september!
 Luleå 11 oktober: raddningstjansten@lulea.se eller telefon 0920-45 65 00.
Falun 18 oktober: klicka här!
 Kalmar 25 oktober: ann.jacobsson@kalmar.se eller telefon 0480-45 75 12. 
Ange i din anmälan särskilda önskemål om kost. 

KOSTNADSFRITT
Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla anställda i alla räddningstjänster.

FRÅGOR
Har du frågor, kontakta NJR via Ulf Lago, 010-480 4005.

http://www.dalamitt.se/lediga-tjanster/anmalan-var-ar-brudarna-18-oktober__673


PROGRAM

TID NÄTVERKET JÄMSTÄLLD RÄDDNINGSTJÄNST – VAR ÄR BRUDARNA?

10.00 Välkommen! 

10.15

”Rätt man på rätt plats!”
Genusforskaren Ulrika Jansson har i många år studerat räddningstjänsten. Hon har sett hur 
gamla föreställningar utmanas, men också riskerar att förstärkas, när kvinnor kommer in.  
I sin föreläsning problematiserar hon de djupt rotade manliga normerna. 

11.00 Paus

11.05

Statistik och hårda fakta 
Hur många kvinnor har gått SMO? Hur många av dem jobbar idag i räddningstjänsten?  
Och var jobbar de manliga SMO-studenterna? Vad säger NJR:s medlemsorganisationer  
– slutar kvinnor tidigare än män?

11.20
”Därför slutade jag”
Personliga och i vissa fall gripande berättelser från några som lämnat räddningstjänsten.

12.00 Lunch

13.00

Stoppa machokulturen!
Fackförbundet Byggnads och branschföreningen Byggcheferna driver gemensamt en 
uppmärksammad kampanj. Syftet är att skapa en modern bransch där människor inte 
begränsas på grund av kön. Vad kan räddningstjänsten lära av dem?

13.30

Att inte längre vara en udda fågel i skiftlaget
Räddningstjänsten Syd har efter mångårigt arbete lyckats skapa en bättre könsbalans.  
Vilken skillnad gör det? Kvinnor i Räddningstjänsten Syd berättar om sina erfarenheter  
och resa från att vara udda och ifrågasatta till självklara.

14.00 Reflektion i smågrupper

14.30 Kaffe

15.00
Nu måste vi bli bättre – hur gör vi? 
Soffsamtal mellan chefer. Vilka strategier har vi för att göra våra arbetsplatser mer  
attraktiva för flera? 

15.30 Avslutning 


