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FORORD
Senter for likestilling (SL) ved Universitetet i Agder har lagt bak seg nok et år med
stor aktivitet. Med forskningsledelse og forskningsstrategi på plass, med målrettet arbeid mot nye FoU-prosjekter og med oppstart av jevnlige forskerforum
og prosjektseminarer for forskere i regionen, ble 2009 det året senteret begynte
den møysommelige jobben det er å samle og styrke et forsknings- og fagmiljø på
kjønn og likestilling i regionen. Parallelt med dette har senteret også brukt 2009
til å styrke sin rolle som pådriver for likestilling i landsdelen. Likestillingsforum,
seminarer, konferanser og kurs har bidratt til kompetanseheving og nettverksbygging. Senteret har vært svært synlig i regionale og nasjonale medier i 2009,
samtidig som det har vært stor utadrettet virksomhet knyttet til innlegg og
foredrag. SL har videre hatt en helt sentral rolle i planlegging og gjennomføring
av UiAs likestillingsstudium, deltatt i EØS-prosjekter og har også overtatt
sekretariatsfunksjonen i Agderrådets likestillingsråd.
Styret i Senter for likestilling vil benytte denne muligheten til å takke for
engasjement og støtte fra alle de som har bidratt til senterets fremvekst og
aktivitet frem til nå og til å oppfordre til videre oppslutning om den viktige
rollen vi har i landsdelen.
Per Kristian Egeberg UiA, styreleder
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1.0 Innledning
Senter for likestilling (SL) er et samarbeid mellom
Universitetet i Agder, Agderforskning og agderregionen. Arbeidet med senteret startet på initiativ
fra Agderrådets likestillingsråd. Universitetsstyret
vedtok å opprette senteret 13. februar 2008, og den
formelle åpningen fant sted 11. september 2008.
Senter for likestilling er organisatorisk plassert under
Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitet
i Agder, men er et senter for hele universitetet og for
universitetets randsone, samt for en mengde sentrale
aktører i regionen.
Denne årsrapporten oppsummerer Senter for likestillings FoU-aktiviteter i 2009 og også noen planlagte
aktiviteter for 2010. Over 500 mennesker har deltatt
på arrangementer i regi av SL i 2009.

1.2 Ansatte ved Senter for likestilling
Professor Ulla-Britt Lilleaas tiltrådte som leder
for Senter for likestilling 01.08.2009. Åsta Lovise
Einstabland har hele året vært ansatt som seniorrådgiver i senteret, mens forsker May-Linda
Magnussen har vært engasjert inn fra Agderforskning
for å drive Likestillingsforum og for å bistå senteret
i strategiske og forskningsmessige spørsmål.
Birgitte Kleivset fra universitetsbiblioteket ved UiA
og senere Siren Vegusdal fra Fakultet for humaniora
og pedagogikk har jobbet med senterets nettside og
bistått med administrative oppgaver. Seniorforsker
Dag Ellingsen ved Agderforskning har bidratt på
konferanser og seminarer, samt bistått
i forskningssøknader og –prosjekter.

1.1 Styret ved Senter for likestilling
07.09.2009 hadde det nye styret i SL sitt første
møte. Dette styret avløste interimstyret som hadde
fungert fra 20.02.2008 og frem til da. Styrets
sammensetning skal sikre bred forankring blant
senterets interessenter.

Styret ved senteret består av
Per Kristian Egeberg Viserektor, UiA (leder)
Elisabeth Haaversen Distriktssekretær,
LO Vest-Agder (nestleder)
Toril Runden Fylkesvaraordfører,
Vest-Agder fylkeskommune
May-Linda Magnussen Stipendiat,
Agderforskning
Carl Erik Moe Instituttleder, Institutt
for Informasjonssystemer, UiA
Terje Tellefsen Fakultetsdirektør, Fakultet
for humaniora og pedagogikk, UiA

Denne årsrapporten
oppsummerer Senter for
likestillings FoU-aktiviteter
i 2009 og også noen planlagte aktiviteter for 2010.
Over 500 mennesker har
deltatt på arrangementer
i regi av SL i 2009.
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2.0 Senterets visjon
og formål
Senter for likestilling har et bredt formål som vektlegger både forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Dette setter oss i en særstilling nasjonalt. Senteret
er utviklet på en grunnleggende ide om forskning
som en sentral faktor i regional utvikling.
Forskning er avgjørende for både problemforståelse
og for utvikling av tiltak på likestillingsfeltet.
2.1 Senterets visjon
Senter for likestilling skal med sine aktiviteter bidra til
at gutter og jenter og menn og kvinner får flere reelle
muligheter uavhengig av kjønn og dermed får økt
individuelt handlingsrom.
2.2 Senterets formål
Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og likestilling på Agder,
styrke utdanning og formidling på dette feltet og
være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Med
bakgrunn i Agders lave grad av likestilling skal Senter
for likestilling ha et særskilt fokus på kjønnsbalansen
på ulike regionale samfunnsarenaer.
Senter for likestilling skal være en samarbeidsarena
mellom forskning/utdanning knyttet til kjønn og
likestilling, offentlig sektor, næringsliv og frivilig
organisasjonsliv i regionen. Senteret skal styrke
universitetets samfunnskontakt. Samarbeidet mellom
de ulike partene i senteret skal bidra til å sikre målrettet, relevant og anvendbar forskning, praksisrettet
utdanning og kompetanseheving om kjønn og likestilling, samt at utviklingsarbeid i regionen er tuftet på
forskningsbasert kunnskap.
Senter for likestilling vil i en oppbygningsfase knytte
sin hovedaktivitet til kjønnslikestilling. Senteret har
imidlertid også hatt aktiviteter knyttet til andre
diskrimineringsgrunnlag, og vil rette fokus enda mer
mot det bredere likestillingsbegrepet i kommende år.

Senter for likestilling skal
samle og styrke forskning
og kompetanse på kjønn og
likestilling på Agder, styrke
utdanning og formidling
på dette feltet og være en
drivkraft for økt likestilling
i regionen.
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3.0 Senter for likestilling som
regionalt forskningsmiljø
på kjønn og likestilling
Frem til etableringen av Senter for likestilling
eksisterte det ikke noe samlet fagmiljø på kjønns- og
likestillingsfeltet på Agder. Samlingen og oppbyggingen av et slikt regionalt fagmiljø, samt solid kontakt
mot andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, danner den faglige kjernen som senterets
andre aktiviteter skal springe ut fra. Å ha sterk
regional forskningskompetanse på kjønn og likestilling er helt nødvendig for å kunne gjøre utviklingsarbeid og tiltak i regionen mer forskningsbasert.
SLs formål sier at senterets forskningsaktiviteter skal
spenne over hele FoU-kjeden, fra grunnforskning på
den ene siden til forskningsbasert rådgivning på den
andre siden. Det sier også at senteret skal prioritere
forskning med både vitenskapelig og samfunnsmessig relevans, og forskning som gir anvendbar
kunnskap om landsdelens likestillingsutfordringer skal
vektlegges. Senteret skal videre samordne informasjon om ulike likestillingsprosjekter og –aktiviteter i
regionen og være en arena for utvikling og koordinering av større, regionale FoU-prosjekter. Formidling og
bidrag i offentlig debatt skal være et viktig mål i alle
senterets aktiviteter, og senteret skal også inngå i
nasjonale og internasjonale nettverk knyttet til kjønn
og likestilling.
3.1 Senterets tematiske forskningsstrategi
SL har i 2009 staket ut en forskningsstrategi som
består av to hovedsatsningsområder: 1) Kjønn og
helse, og 2) likestilling og levekår. Mens den ene
strategiske satsningen, kjønn og helse, er knyttet
spesifikt til senterleders forskningsfelt og –kompetanse og til allerede pågående forskningsprosjekter
ved UiA/Agderforskning, er den andre, likestilling
og levekår, knyttet spesielt opp til likestillingsutfordringer i regionen. Landsdelen sliter med særskilte
utfordringer både på likestillings- og på levekårsfeltet,
og forskning antyder at der er sammenhenger mellom
disse utfordringene. Begge de faglige satsningene i
senteret er samarbeid med Agderforskning.

3.2 Senterets aktiviteter for oppbygging av et
regionalt forsknings- og fagmiljø
Høsten 2009 startet SL Forskerforum, som arrangeres 3 ganger hvert semester. Her presenteres og
diskuteres relevant forskning på kjønn og likestilling.
Utgangspunktet er et bredt likestillingsbegrep som
favner flere ulike diskrimineringsgrunnlag. Forumet
skal være en møteplass for kjønnsforskere, andre
forskere som er interessert i kjønnsforskning og andre
forskningsinteresserte personer i regionen, og skal
virke fagmiljøbyggende.
Fra høsten 2009 inngikk prosjektseminarene for
stipendiater og studenter på forskningsprosjektet
”Det sterke kjønns sårbarhet” i senterets aktivitetsportefølje. 2 slike seminarer ble arrangert denne
høsten.
Mai 2009 arrangerte SL forskningskonferansen
”Traditional Masculinities?” Hovedtrekkplasteret var
den internasjonalt anerkjente professoren i mannsforskning Michael Kimmel fra the State University
of New York at Stony Brook.
Senteret har i 2009 igangsatt forskningsprosjekter
og har vært med i flere søknadsprosesser om nye
forskningsprosjekter. Å få opp forskningsaktiviteten
og -publiseringen, blant annet ved å søke midler
til stipendiater, er en sentral oppgave for senteret.
I løpet av 2009 har SL vært involvert i 9 forskningssøknader til ulike aktører, både nasjonale og
regionale. De fleste omsøkte FoU-prosjektene
omhandler regionale likestillings- og levekårsutfordringer, og flere av disse søknadsprosessene
løper videre inn i 2010.
Av løpende forskningsprosjekter som ligger inn under
senteret, er det største et paraplyprosjekt kalt ”Det
sterke kjønns sårbarhet – omsorg, behandling og
maskulinitet”, som ledes av senterleder og professor
Ulla-Britt Lilleaas.
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Prosjektet er omfattende og inkluderer flere delprosjekter, hvorav 3 Ph.D.-løp. I tillegg til veiledning
av disse tre stipendiatene, bidrar senteret til
individuell veiledning av andre Ph.D.- og masterstudenter som arbeider med et kjønnsperspektiv.
Det andre pågående forskningsprosjektet i SL er kalt
”Tradisjonelle menn på Agder”, og er et forprosjekt
finansiert av Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet (BLID). Seniorforsker Dag Ellingsen
ved Agderforskning leder Fase 1 og Fase 2 av
arbeidet på vegne av SL. Det har i 2009 vært jobbet
målrettet for å søke Ph.D.-midler til prosjektet (Fase 3).
Via sin nye leder Ulla-Britt Lilleaas er Senter for
likestilling koblet til nasjonale og internasjonale
forskningsinstitusjoner og -nettverk. SL samarbeider
med Universitetet i Oslo, Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning og Kreftforeningen. Lilleaas er
medlem av referansegruppa til “The First State
of Men´s Health Report” (ledet av professor Alan
White, Centre for Men´s Health, Leeds Metropolitan
University), medlem av “NordForsk Network for the
Study of the Dialogic Communication of Research” (et
samarbeid mellom Danmark, Norge, Sverige, Finland),
medlem av Nasjonalt råd for kvinne- og kjønnsforskning og medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift
for Kjønnsforskning.

Å ha sterk regional
forskningskompetanse på
kjønn og likestilling er helt
nødvendig for å kunne gjøre
utviklingsarbeid og tiltak
i regionen mer forskningsbasert.
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4.0 Senter for likestilling
som pådriver for likestilling
i regionen
Senter for likestilling skal være en drivkraft for
likestilling i regionen. Forskning om kjønn og likestilling skal som nevnt være grunnlaget for senterets
rolle som pådriver. Senteret er en likestillingspådriver
ved å være en møteplass mellom forskning og praksis
på likestillingsfeltet, ved å drive systematisk kompetanseheving på dette feltet, ved å bidra inn i UiAs
likestillingsstudium, ved å samordne, synliggjøre og
delta i likestillingsaktiviteter og –prosjekter i regionen
og ved å bidra til og i offentlig debatt om kjønn
og likestilling.
4.1 Senterets aktiviteter for å være en drivkraft
for likestilling i agderregionen
Høsten 2008 startet SL opp Likestillingsforum, som
skal være en møteplass mellom forskning og praksis
på likestillingsfeltet. I 2009 har det vært arrangert 6
slike forum. Her presenteres og diskuteres aktuell og
relevant forskning på en mer populærvitenskapelig
måte enn det som er tilfelle med Forskerforum. Også
her er utgangspunktet et bredt likestillingsbegrep
som favner flere ulike diskrimineringsgrunnlag.
Likestillingsforumet skal gi forskningsbasert kompetanseheving, samt legge til rette for systematisk
nettverksbygging, informasjonsspredning, samordning av likestillingsarbeid og ide- og prosjektutvikling.
I 2009 har SL arrangert flere seminarer om aktivitets- og redegjørelsesplikten. I tillegg har senteret
arrangert forskerlunsj og mediekurs. Senteret har
også arrangert flere andre seminarer og konferanser,
alene eller i samarbeid med andre aktører. Senteret
har videre deltatt på mange likestillingsaktiviteter og
møter i regi av regionale samarbeidspartnere, og har
slik fremmet et likestillingsperspektiv i mange ulike
regionale aktiviteter.
Senteret har vært samarbeidspartner i 2 ulike
EØS-prosjekter. Det ene er et samarbeidsprosjekt
mellom Norge, Spania og Portugal om balanse mellom
privatliv, familieliv og arbeidsliv

(”Balance among personal, family and professional
life in Spain and Norway”), hvor SL og KS sentralt er
norske partnere. Det andre er et samarbeidsprosjekt
mellom Norge og Polen, og omhandler moderne
kommuner (”Modern municipalities”). Her er SL og
Kristiansand kommune norske partnere. Senterets
deltakelse i disse prosjektene har betydd at flere
kommuner på Agder har fått besøk av delegasjoner fra Spania og Portugal, noe som har medført
erfaringsutveksling og positiv oppmerksomhet
rundt likestillingsarbeid i disse kommunene. SL har
også vært involvert i FoU-programmet ”Women in
Business”. Dette er et treårig EU-støttet prosjekt for
Skagerrak-Kattegat-regionen som skal stimulere til
innovasjon, utvikling og bærekraftig vekst i små og
mellomstore bedrifter drevet av kvinner.
Senterets nettside (www.uia.no/sl) og blogg er helt
sentrale i SLs pådriverrolle. I 2009 har nettsiden
blitt videreutviklet, og inneholder informasjon om
Senterets forsknings- og pådriveraktiviteter, om
likestillingsstudiet og om ulike likestillingstiltak.
SL sender jevnlig ut nyhetsbrev til flere hundre
mottakere. Senteret har hatt særdeles høy profil i
både regionale og nasjonale medier i 2009. Dette har
gitt oss stor synlighet. Noe annet som har gitt høy
synlighet er senterets store utadrettede virksomhet
knyttet til innlegg og foredrag regionalt, nasjonalt
og internasjonalt.
I 2009 har SL spilt en avgjørende rolle i planleggingen
og gjennomføringen av UiAs likestillingsstudium.
Dette året overtok senteret også sekretariatsfunksjonen i Agderrådets likestillingsråd. Det betyr
at senteret har forberedt og sendt ut sakspapirer
til møtene. SL har også vært en pådriver for å få
gjennomført likestillingsrådets handlingsplan.
SL er også representert i referansegruppa knyttet
til Fritt valg-prosjektet i regi av Vest-Agder
fylkeskommune.
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5.0 Kronologisk oversikt over aktiviteter
i Senter for likestilling i 2009
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Januar
13.

Møte med statsråd Anniken Huitfeldt

14.

Oppstart av Likestillingsstudiet ved UiA

26.

SL arrangerer forskerlunsj med 19 ansatte ved UiA og Agderforskning med fokus på
internasjonalisering av kjønnsforskningsfeltet. Innlegg av Maria Zackariasson ved KILDEN

28. - 30. SL ved May-Linda Magnussen presenterer paper på forskningskonferansen ”Foranderlige mænd
og maskuliniteter i det ligestillede samfund”, Roskilde, i regi av NeMM, NIKK, NORMA

Februar
02.

SL deltar på arbeidskonferanse om kjønn og klima i regi av Nordisk Ministerråd. SL var, sammen
med andre deltakere fra de nordiske landene, med på å lage innspill til 15 insentiver til COP15

09.

SL ved May-Linda Magnussen innleder om normer om moderskap på Sørlandet på møte i regi av
soroptimistene i Mandal

12.

SL arrangerer mediekurs for kvinner i samarbeid med Retriever Norge

23.

SL overtar sekretariatsfunksjonen i Agderrådets likestillingsråd

27.

SL arrangerer Likestillingsforum med tema likestilte politikere.
Innleder: May-Linda Magnussen, SL

Mars

02.

Møte med statssekretærer i KRD, AID, HOD, BLD vedrørende søknad om forskningsmidler

03.

Møte med VRI Agder om bruk av kvinnemidler i VRI

04.

SL deltar på seminar om likestillingsrapportering i samarbeid med LDO og likestillingsstudiet,
Agderforskning og IMDI

08.

SL ved May-Linda Magnussen har innlegg om likestilling på 8. mars-markering i Arendal

08.

SL ved Åsta L. Einstabland intervjues av Gimra radio

10. - 11. Studietur med likestillingsstudiet/senteret til NHO, LO, Reform og LDO
15. - 18. SL deltar på oppstart av EØS-prosjektet ”Balance among personal, family and professional life in
Spain and Norway” i Spania
19.

Møte med representanter fra førskole – og lærerutdanningen ved UiA med fokus på rekruttering
av menn inn i utdanningene

25.

Møte med Kristiansand kommune vedrørende planlegging av EØS-prosjekt i Polen. Arbeidsmøte
vedrørende planleggingen av møtevirksomhet i Agderrådets likestillingsråd

31.

SL ved May-Linda Magnussen har innlegg om likestilling på ”Damenes aften” i regi av Sparebank
en Pluss. SL utvikler engelsk nettside for senteret
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April

31. - 02. Oppstart av EØS-prosjektet ”Balance among personal, family and professional life in
Spain and Norway” i Norge
01.

SL deltar i TV-innslag på FVN-TV

01.

SL ved Åsta L. Einstabland intervjues av TV SØR. Tema: Quartfestivalen som søker ”talsjente”

02.

Besøk av den portugisiske delegasjonen i EØS-prosjektet ”Balance among personal,
family and professional life in Spain and Norway”. Innlegg ved May-Linda Magnussen (SL)
og Bjarne Markussen (UiA)

02.

Møte med Liss Schanke (KS) om planlegging av studiebesøk fra 10 spanske kommuner
i forbindelse med dette EØS-prosjektet

03.

SL utvikler nettside for ”Menn i barnehager” for lærerutdanningen ved UiA

14.

SL blir invitert til møte med Innovasjon Norge, VRI Agder og Agderforskning for å sondere
samarbeidsmuligheter vedrørende prosjektet ”Women in Business”

15.

SL arrangerer seminar om kjønnsforskning i Afrika i samarbeid med det internasjonale
forskningsprogrammet NUFU

15.

Møte med VRI Agder vedrørende et mulig samarbeidsprosjekt med UiA om
desentralisert sykepleiestudie

16. - 17. SL deltar på oppstart av EØS-prosjekt ”Modern Municipalities” i Polen
17.

SL arrangerer likestillingsforum med tema kvinner og entreprenørskap. Innleder: Hanna Aase,
Senter for entreprenørskap, UiA

21.

Møte i BLD om invitasjon til å delta i planleggingen av regional likestillingskonferanse

22.

Arbeidsmøte med Likestillingsrådet og Fritt valg- prosjektet

24.

Møte med VRI Agder og sykepleieutdanningen ved UiA

27.

Møte med BLD og KRD sammen med de andre to likestillingssentrene

30.

SL ved May-Linda Magnussen innleder om likestilling og levekår på arbeidsseminar
for ansatte i Kvinesdal kommune

Mai
05.

Møte i arbeidsutvalget for Likestillingsrådet

06.

SL deltar på arrangement for innvandrerkvinner i Lindesnes kommune

06.

SL ved Åsta L. Einstabland intervjues av NRK Sørlandet om kulturkveld for innvandrerkvinner
i Lindesnes kommune

07.

Møte med KILDEN samt Kvinner i forskning (KiF) om mulig overtakelse av nasjonal
forskerdatabase for kvinner

08.

Møte i Likestillingsrådet

11.

SL ved Åsta L. Einstabland holder innlegg om likestillingsarbeid for administrasjonen
i Songdalen kommune
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12.

SL arrangerer forskningskonferansen ”Traditional Masculinities”

19.

SL inviteres til deltakelse i styringsgruppen for LO-prosjektet Kvinnebygg i Vest-Agder

20.

SL ved Åsta L. Einstabland intervjues på Dagsnytt 18.
Tema: Likestillingsutfordringer på Agder

20.

SL ved Åsta L. Einstabland intervjues i Klassekampen: ”Sørlandsidyll slår sprekker”

20.

SL ved Åsta L. Einstabland intervjues på FVN-TV om tema få kvinner i lederstillinger på Agder

27. - 28. SL deltar på ”Women in Business”- konferanse i Arendal

Juni
03.

Besøk av delegasjon fra Spania vedrørende EØS-prosjektet ”Balance among personal, family
and professional life in Spain and Norway”

04. - 05. SL er inviteres av Senter for kunnskap og likestilling i Nordland til arbeidsseminar sammen
med BLD og LDO
19.

SL arrangerer likestillingsforum med tema ny likestillingsindeks. Innleder: Agnes Aaby Hirsch, SSB

29.

Orienteringsmøte med BLD

Juli
03.

Senter for likestilling sender 3 prosjektsøknader til BLD vedrørende
aktivitets- og redegjørelsesplikten

08.

SL ved May-Linda Magnussen har kronikk om likestilling og levekår i Fædrelandsvennen

August
05.

SL sender ut pressemelding vedrørende søknaden til ulike departementer om prosjektmidler

11.

SL innkaller stortingskandidat Kari Henriksen til møte om likestilling og levekår på Agder og om
prosjektsøknaden til 4 departementer

13.

SL deltar på arbeidsmøte i Fritt valg-prosjektet

20.

Møte i arbeidsutvalget i Likestillingsrådet

21.

SL arrangerer likestillingsforum med tema likestilling i barnehager. Innleder: Nina Rossholt,
Høgskolen i Vestfold

24. - 25. Strategisamling i SL
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27.

SL arrangerer forskerforum med tema ”Kjønnsforskning =metodeutvikling. Eksplorering som liv
og lære”. Innleder: Professor Karin Widerberg, UiO

28.

SL arrangerer prosjektseminar for stipendiater og studenter på forskningsprosjektet ”Det sterke
kjønns sårbarhet”

31. - 01. SL ved Ulla-Britt Lilleaas holder innlegg på Nasjonal Fagkonferanse i Alta, i regi av Norske kvinners
Sanitetsforening. Tema: Pårørendearbeid i et kjønnsperspektiv

September
02.

Møte i Likestillingsrådet.

05.

SL ved Ulla-Britt Lilleaas intervjues i Adresseavisen: ”Tøft å være mamma med jobb - blir syke”.

09.

Dialogmøte med BLD og Fritt valg- prosjektet.

15.

SL deltar på forskermøte i Danmark med ”Women in business” vedrørende å utarbeide ny modell
for entreprenørskap

15.

Møte med generalsekretæren i Norske kvinners sanitetsforening om søknad til NKS forskningsfond

16.

Møte med professor Øystein G. Holter om forskningssamarbeid mellom Senter for Tverrfaglige
kjønnsstudier og SL

18.

SL ved Åsta L. Einstabland og Dag Ellingsen innleder på seminaret ”Levekårsspøkelset i Østre Agder”
i regi av Østre Agder, NAV og Fylkesmannen i Aust-Agder

19.

SL ved Ulla-Britt Lilleaas intervjues i Dagbladet: ”Machomenn unngår å gå til legen”

21.

SL ved Ulla-Britt Lilleaas intervjues på radio i NRK-programmet ”Her og når”. Tema: Kvinners sykefravær

22.

SL ved Ulla-Britt Lilleaas intervjues av Aftenposten. Tema: Dagens kvinnerolle

21. - 22. SL ved Ulla-Britt Lilleaas deltar på workshop i nettverket ”Dialogic Communication of Research”,
Luleå Universitet, Sverige
Intervju i HKL –nytt nr. 9 2009 (Fagblad for Handel og kontor i Norge). Tema: ”Søkelys på kvinner og sykefravær”

Oktober
01.

SL arrangerer forskerforum med May-Linda Magnussen og Pål Repstad som innledere på
temaet religion og likestilling

02.

SL ved May-Linda Magnussen og Ulla-Britt Lilleaas har innlegg i Fædrelandsvennen om kjønn,
likestilling og helse

06.

SL ved Ulla-Britt Lilleaas intervjues i Aftenposten: ”Mann på helsa løs”

08.

SL ved May-Linda Magnussen innleder om kjønnsdelt arbeidsliv på nasjonal
studieveilederkonferanse i regi av UiA

09.

SL ved Ulla-Britt Lilleaas er key note speaker på Symposiet ”Exploring Communication of Research
Across Context and Theoretical Perspectives”, København Universitet
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13.

SL ved Åsta L. Einstabland innleder om Senter for likestilling og praktisk likestillingsarbeid for
LUN-nettverket for likestillingsansvarlige ved høgskoler og universiteter

15.

SL ved Åsta L. Einstabland intervjues av Gimra radio om søknad om forskningsmidler til
Senter for likestilling

19.

SL ved Ulla-Britt Lilleaas deltar i programmet PULS på NRK1 og senere på kvelden på NRK2

20. - 21. SL deltar på nasjonal likestillingskonferanse om regionalt likestillingsarbeid i regi av BLD
22.

SL deltar på nasjonalt kontaktmøte for kjønnsforskning, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK),
Universitetet i Oslo

23.

SL ved Ulla-Britt Lilleaas deltar på Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning, STK, UiO

23.

SL arrangerer likestillingsforum med tema forestillinger om maskulinitet. Innleder Nina Jon,
Reform ressurssenter for menn

27.

SL deltar på åpning av SiA-barnehage i Grimstad

27.

SL er invitert til møte med ”Menn i barnehage”-rekrutteringsteam

27.

SL ved Ulla-Britt Lilleaas intervjues i Aftenposten: ”Kvinner syke av stress?”

27.

SL ved May-Linda Magnussen innleder om likestillingsperspektiver og kjønnssosialisering på
likestillingsuka i regi av Farsund kommune

29.

SL ved Ulla-Britt Lilleaas intervjues i Universitas: ”Kjønn på helsa løs”

29.

SL står som arrangør av konferansen ”Gutta i farta – sjørøver eller prinsesse, et fritt valg?”
Konferansen er et samarbeid med lærerutdanningen ved UiA og Fritt Valg-prosjektet. 130 ansatte
fra barnehager til videregående skoler deltar

November
03.

SL arrangerer prosjektseminar for stipendiater og studenter på forskningsprosjektet
”Det sterke kjønns sårbarhet”

05.

SL arrangerer seminar i Arendal om aktivitets- og redegjørelsesplikten

06.

Møte med Vest-Agder Fylkeskommune om forskningssamarbeid

10.

Møte med BLD og KRD

13.

SL deltar på UiAs likestillingskonferanse

13.

Møte i Likestillingsrådet

16.

Møte i Kreftforeningen sentralt om samsøknad til Helse og rehabilitering

17.

SL ved Åsta L. Einstabland innleder på konferanse i Arendal om likeverd og like muligheter for alle.
Arrangør: LO Aust-Agder

18. - 19. SL deltar konferansen ”Kjønn og makt” på Island. Arrangør: Nordisk Ministerråd
20. - 21. SL deltar på internasjonal konferanse om mentoring i København. Arrangør: Kvinfo
22.

SL ved Ulla-Britt Lilleaas intervjues i Aftenposten. Tema: Kvinner og frykt for svineinfluensa

24.

Møte med referansegruppe vedrørende planlagt SL-konferanse om mangfold og innovasjon i 2010

26.

SL arrangerer forskerforum med tema kjønn og modernitet. Innleder: Jorun Solheim (avlyst pga. sykdom)

27.

SL deltar i referansegruppemøte i Fritt valg-prosjektet
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Desember
11.

SL ved Åsta L. Einstabland innleder om ARP i Listerrådet (råd for Listerregionen)

14.

Forprosjektet om behovet for egen database for kvinnelige forskere (KILDEN, KiF) ferdigstilles

14.

SL via Agderrådets likestillingsråd sender ut høringsuttalelse om kjønnsperspektiv
vedrørende regionplan Agder

18.

SL arrangerer likestillingsforum med tema menn i omsorgssektoren. Innleder: Helge Svare,
Arbeidsforskningsinstituttet
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6.0 Planlagte aktiviteter i
Senter for likestilling i 2010
6.1 Senterets planlagte forskningsaktiviteter

Forskningsseminarer

Søknader om forskningsprosjekter: Senter for likestilling har inne flere søknader det ventes svar på i
2010, blant annet til Sørlandets kompetansefond. SL
er også med som samarbeidspartnere i to prosjekter
som søker midler i NFRs forskningsprogram Velferd,
arbeid og migrasjon. SL skal i løpet av våren 2010
søke om forskningsmidler i det regionale forskningsfondet for Agder, stiftelsen Helse og rehabilitering
og i forskningsfondet til Norske kvinners sanitetsforening. Faglig ansvarlig: Professor Ulla-Britt Lilleaas.

8. april om “Kjønn i barne- og ungdomslitteraturen”,
med Hanne Kiil fra Norsk Barnebokinstitutt.
Arrangeres i samarbeid med likestillingsstudiet ved
UiA. Onsdag 21. april om fedre og farsrolle. Innledere:
Sjefspsykolog Svend Aage Madsen, Rigshospitalet,
København, førsteamanuensis Liv Fegran, UiA,
førsteamanuensis Bjarne Markussen, UiA, seniorrådgiver Dag Ellingsen, Agderforskning, forsker Ann
Christin Nilsen, Agderforskning, familieveileder Kirsti
Nilsen, Sentrum/Lund familiesenter, seniorrådgiver
Knut Oftung, LDO. Arrangeres i samarbeid med
Kristiansand kommune. Faglig ansvarlig:
Likestillingsrådgiver Åsta Lovise Einstabland.

Nettverksaktiviteter
SL ved Ulla-Britt Lilleaas besøker mannsforsker
Michael Kimmel i New York april 2010 for å sondere
muligheter for forskningssamarbeid. SL ved Ulla-Britt
Lilleaas deltar på workshop i nettverket “NordForsk
Network for the Study of the Dialogic Communication
of Research” september 2010, i Tampere, Finland.
Forskerforum
SL skal arrangere 6 forskerforum i 2010. Disse er
allerede planlagt: 18. februar om å være far og
forsørger i industrisamfunnets glanstid. Innleder:
Førsteamanuensis Hilde Gunn Slottemo, Høgskolen
i Nord-Trøndelag. 25. mars om “Kjønn og sjanger.
Om gutter og jenter i ungdomslitteraturen”. Innleder:
Førsteamanuensis Svein Slettan, UiA. 6. mai om
“Abort i litteratur, statistikk og i den offentlige
diskurs”. Innleder: Professor Unni Langås, UiA og
seniorforsker Dag Ellingsen, Agderforskning.
Faglig ansvarlig: Professor Ulla-Britt Lilleaas.
Prosjektseminarer for stipendiater og studenter på
forskningsprosjektet ”Det sterke kjønns sårbarhet”
SL skal arrangere 6 prosjektseminarer i 2010.
Allerede planlagte datoer: 9.februar, 2.mars og 27.
April. Faglig ansvarlig: Professor Ulla-Britt Lilleaas.

Forskningskonferanse
18. november om mangfold og innovasjon i
arbeids- og næringsliv. Konferansen er et samarbeid
med lokale næringsforeninger og NHO lokalt, og er
under planlegging. Bekreftede foredragsholdere er:
Direktør John G. Bernander, NHO, seniorforsker Roger
Normann, Agderforskning, professor Øystein Gullvåg
Holter, Senter for tverrfaglige kjønnstudier, UiO,
personalsjef Anne Sødem, Kathrine Bjerke,
Kristiansand Næringsforening.

18 Senter for likestilling Årsrapport 2009

6.2 Senterets planlagte pådriveraktiviteter
Likestillingsforum
SL skal gjennomføre 6 likestillingsforum i 2010.
Disse er allerede planlagt: 19. februar om lesbiske
og homofiles livsvilkår i Kristiansand. Innleder: Jørn
Cruickshank, Agderforskning. 11. juni om religiøsitet
og likestilling. Innleder: Randi Kjellstad, SSB. 20.
august om menns og kvinners fordeling av lønnet og
ulønnet arbeid. Innleder: Ragni Hege Kitterød, SSB.
22. oktober om likestilling i innvandrede familier.
Innleder: Hanne C. Kavli, Fafo. Faglig ansvarlig:
Stipendiat May-Linda Magnussen.
Kurs- og inspirasjonspakker
I løpet av 2010 skal SL gjennomføre 3-4 kurs- og
inspirasjonspakker i forhold til aktivitets- og
redegjørelsesplikten. Dette er i hovedsak rettet
mot kommuner i agderregionen. I tillegg vil vi tilby
inspirasjonspakker rettet mot næringslivet.
En inspira-sjonsbrosjyre er sendt ut til alle bedrifter
i regionen med mer enn 50 ansatte. I den forbindelse
er det også invitert til lunsjseminar om de ulike
diskrimineringsgrunnlagene. Faglig ansvarlig:
Likestillingsrådgiver Åsta Lovise Einstabland.
Deltakelse i EØS-prosjekter
SL vil i 2010 følge opp sin involvering i to ulike EØSprosjekter som omhandler likestilling, ett i Spania/
Portugal og ett i Polen. SL deltar på 2 seminarer i
Spania og Portugal i løpet av 2010, og skal arrangere
et 3-dagers seminar i Polen om praktisk likestillingsarbeid i kommunesektoren. Faglig ansvarlig:
Likestillingsrådgiver Åsta Lovise Einstabland.
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