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FORORD
Det siste året av senterets prosjektperiode har Senter for likestilling opprettholdt
sitt høye aktivitetsnivå. Likestillingsforumet har etablert seg som det
kunnskapsformidlende og nettverksbyggende arrangementet det skulle være
og forskerforumene vitner om interesse for kjønnsforskning blant den nye
generasjonen av forskere på Agder. Senterets konferanser, seminarer og kurs
– alle arrangert sammen med viktige regionale samarbeidspartnere – formidler
nyttig og etterspurt kunnskap, og klarer samtidig å sette agendaen i media.
Senteret har hatt ca. 800 deltakere på sine arrangementer i 2011. Senteret
har fortsatt sin satsning på en oppdatert og nyhetsformidlende nettside, og
sosiale medier som gir senteret nye muligheter for formidling og bidrag til
offentlig debatt. I mai 2011 lanserte Senter for likestilling sin første regionale
likestillingsmonitor. Denne viste at Agder er en mer likestilt landsdel i 2010
enn i 2000, men at det fremdeles er en vei å gå dersom de ambisiøse målene i
Regionplan 2020 skal nås. På forskningssiden er det også innledet samarbeid
om to nye FoU-prosjekter i regi av Agderforskning. Senter for likestilling skal
fortsette å generere og formidle kunnskap på en måte som gjør oss til en
drivkraft for likestilling i regionen.
Gjennom sine fire år som prosjekt har Senter for likestilling overbevist sine
omgivelser om sin nytte som regional kunnskapsleverandør og -formidler, og vi
kan med glede konstatere at senterets eksistens er sikret også ut over denne
perioden. Jeg vil på vegne av senteret benytte denne sjansen til å takke våre
regionale samarbeidspartnere, støttespillere, oppdragsgivere og finansiører
for samarbeidet så langt, og oppfordre til et fortsatt og økende felles fokus på
landsdelens likestillingsutfordringer.
Dag Gjerløw Aasland, styreleder
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1.0 Innledning
Senter for likestilling (SL) er et samarbeid
mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og
agderregionen. Universitetsstyret vedtok å opprette
senteret 13. februar 2008, og den formelle åpningen
fant sted 11. september samme år. 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 aktiviteter i 2011.

1.2 Ansatte ved Senter for likestilling
Ulla-Britt Lilleaas
Professor og leder av senteret (til juni)
Åsta L. Einstabland
Seniorrådgiver og leder av senteret (fra juni)
Espen Fosse
Førstekonsulent (til august)
Monica Strand Korgerud
Førstekonsulent (fra august)
May-Linda Magnussen
Forsker og stipendiat (engasjert via Agderforskning)

1.1 Styret ved Senter for likestilling
Dag Gjerløw Aasland
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

Gjennom sine fire år som
prosjekt har Senter for
likestilling overbevist sine
omgivelser om sin nytte
som regional kunnskapsleverandør og -formidler.
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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 feltet og være en
drivkraft for økt likestilling i regionen. Med bakgrunn
i Agders lave grad av likestilling skal senteret 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 frivillig
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.
Senteret har i 2011 hatt sin hovedaktivitet knyttet
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 Senterets bidrag til å
samle og styrke forskning om
kjønn og likestilling på Agder
Senter for likestilling (SL) skal bidra til å samle og
styrke et fagmiljø på kjønns- og likestillingsforskning
på Agder. Samlingen og oppbyggingen av et
regionalt forskningsmiljø - innlemmet i nasjonale
og internasjonale forskningsnettverk - skal
danne den faglige kjernen som senterets andre
aktiviteter springer ut fra. En sterk regional
forskningskompetanse på kjønn og likestilling er
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. 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
FoU-prosjekter.
3.1 Senterets tematiske forskningsstrategi
I 2010 staket SL fram en strategi for forskning
som besto av to hovedsatsningsområder: 1) Kjønn
og helse, og 2) likestilling og levekår. Den ene
satsningen, kjønn og helse, var spesifikt knyttet
opp til daværende senterleders forskningsfelt og
kompetanse. Den andre var knyttet spesielt opp til
likestillingsutfordringene i regionen. Landsdelen
sliter med særskilte utfordringer på likestillings- og
levekårsfeltet, og forskning antyder en sammenheng
mellom disse. Begge de tematiske satsningene ble
utarbeidet i samarbeid med Agderforskning. Denne
strategien er videreført i 2011.

3.2 Senterets arbeid for oppbygging av et regionalt
fag- og forskningsmiljø
Forskerforum er en møteplass for lokale kjønns- og
likestillingsforskere og andre forskningsinteresserte
personer i regionen, og skal virke fagmiljøbyggende.
I 2011 ble det avholdt tilsammen fem slike forum i
senterets regi. Det ble arrangert tre prosjektseminarer
for stipendiater og masterstudenter tilknyttet
senterets paraplyprosjekt Det sterke kjønns sårbarhet
– omsorg, behandling og maskulinitet, som ledes av
professor Ulla-Britt Lilleaas. Mai 2011 presenterte
senteret sin Likestillingsmonitor 2010, og i november
arrangerte SL - i samarbeid med Barne-, likestillingsog integreringsdepartementet og likestillingsutvalget
ved UiA - FoU-konferansen Arbeidsliv og familieliv
i balanse. I tillegg til veiledning av stipendiatene
tilknyttet nevnte paraplyprosjekt, har Lilleaas veiledet
andre stipendiater og masterstudenter som arbeider
med et kjønnsperspektiv.
3.3 Senterets arbeid for å søke forskningsmidler
og inngå forskningssamarbeid
SL har i 2011 deltatt i seks søknadsprosesser
om nye forskningsprosjekter. Målet har vært å få
opp forskningsaktiviteten og publiseringen, blant
annet ved å søke midler til stipendiater. Via UllaBritt Lilleaas har senteret i 2011 vært koblet til
nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner
og -nettverk. Lilleaas har vært med og etablert
et regionalt forskernettverk for utvikling av
forskningsbasert kunnskap om kjønnsbalanse og
likestilling sammen med kjønnsforskningsmiljøet
på Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord
Haugesund. Med midler fra de tre institusjonene og
Kvinner i forskning (Kif-komitéen) skal nettverket
utvikle kunnskap som kan bidra til forslag og
tiltak knyttet til kjønnsbalansen i akademia.
Senteret er via Lilleaas også involvert i et annet
forskningsstrategisk samarbeid med UiS og HSH om
å utvikle søknader til Norges forskningsråd om midler
til forskningsprosjekter på kjønn og ledelse, og er
involvert i planlegging og arrangering av en nordisk
forskerkonferanse om menn og likestilling i Oslo våren
2012.
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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). En kortversjon av rapporten ble publisert
i mars 2011. Hun er medlem av ’NordForsk Network
for the Study of the Dialogic Communication of
Research’ (et samarbeid mellom Danmark, Norge,
Sverige og Finland), styremedlem i Forening for
kvinne- og kjønnsforskning (FOKK) og medlem av
redaksjonsrådet i Tidsskrift for Kjønnsforskning.
Hun er også hyppig brukt som referee i flere
vitenskapelige tidsskrifter.
3.4 Senterets egen forskning
Senteret har produsert flere utgivelser, i det følgende
finner du en oversikt:
Det sterke kjønns sårbarhet – omsorg, behandling
og maskulinitet
Av forskningsprosjekter i 2011 har det største vært
dette allerede nevnte paraplyprosjektet. Prosjektet
er flerårig og inkluderer flere delprosjekter, hvorav
to Ph.D.-løp. Ulike deler av dette prosjektet har blitt
formidlet både på forskningskonferanser og via
media, og prosjektet har også allerede resultert i flere
internasjonale publikasjoner.
Likestillingsmonitor 2011
Rapporten fra dette samarbeidsprosjektet med
Agderforskning ble lansert mai 2011. Den viser
utviklingen på ulike likestillingsrelevante områder i
regionen i tidsperioden 2000 til 2010, og legger vekt
på å få frem de faktiske, positive endringene som
har skjedd. Likestillingsmonitoren ble finansiert av
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Monitoren inneholder bl.a en analyse av
barnehagedekningen i et 10 års perspektiv samt
fokus på utdannelsesmønsteret i Agder. SL har brukt
mye tid og penger på denne monitoren, og det er
meningen at det skal gjøres en tilsvarende rapport
hvert 4 år. I mellomtiden vil SL lage en “minitor” hvert
år med dypdykk på ulike temaer. For 2012 vil tema på
minitoren være på Lederskap i Agder.

Barns levekår
Høsten 2011 inngikk Senter for likestilling samarbeid
med Agderforskning om prosjektet Barns levekår på
Agder, for å styrke kjønnsperspektivet i prosjektet.
Prosjektet vil gi kunnskap om gutters og jenters
deltakelse på ulike samfunnsarenaer og om hvilke
fremtidsaspirasjoner de har. Prosjektet inngår i
Agderforsknings levekårsprogram og er finansiert av
Sørlandets kompetansefond. Rapport skal foreligge
våren 2012.
NEW Facts
Høsten 2011 inngikk Senter for likestilling også
samarbeid om forprosjektet NEW Facts, for å styrke
prosjektets fokus på kjønn og ledelse. Prosjektet eies
av NEW (NODE og Eyde-nettverkets kvinnenettverk),
er finansiert av Innovasjon Norge og Sørlandets
kompetansefond, og har sin prosjektledelse i
Agderforskning. Rapport skal foreligge våren 2012,
og det er allerede søkt midler til videreføring.
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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. Senterets rolle som en
pådriver for likestilling uttrykkes ved at vi bidrar til,
og i, offentlig debatt om kjønn og likestilling, at vi
driver systematisk kompetanseheving og samordner,
synliggjør og deltar i likestillingsaktiviteter og
prosjekter i regionen, samt bidrar inn til UiAs
likestillingsstudium.
4.1 Senterets aktiviteter for å være en drivkraft
for likestilling i agderregionen
Det har vært stor aktivitet i senteret gjennom
året. Det ble planlagt og gjennomført syv større
arrangement i 2011 og til sammen har vi hatt
ca. 800 deltakere på kurs, konferanser og andre
arrangementer. Disse aktivitetene er viktige
verktøy i senterets arbeid med å være en drivkraft
for likestilling i regionen, noe vi håper at vår gode
besøksstatistikk viser at vi lykkes med. Nedenfor
vil vi gi en kort presentasjon av de største
arrangementene. Det ble planlagt og gjennomført syv
større arrangement i 2011.
4.1.1 Arrangementer rettet mot regionen
Likestillingsforum
Høsten 2008 startet SL opp Likestillingsforum,
som skal være en møteplass mellom forskning og
praksis på likestillingsfeltet. I 2011 har det vært
arrangert fem 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 til regionen,
samt legge til rette for systematisk nettverksbygging,
informasjonsspredning, samordning av
likestillingsarbeid og ide- og prosjektutvikling.

Mediekurs
I samarbeid med PULS (pedagogisk senter ved
Universitetet i Agder) samt Retriever Norge AS
ble det i mars arrangert et mediekurs særlig rettet
mot kvinner i offentlig og privat næringsliv. Målet
for kurset var å gi deltakerne en presentasjon av
teorier og forskning innenfor temaet kjønn og media.
Deltakerne fikk arbeide med eksempler og praktiske
øvelser som intervjutrening. De fikk også kunnskap
om medienes mekanismer, hva som kjennetegner
en god nyhet, eller andre relevante ting å huske på i
møte med journalister.
Seminar om Trafikk og kjønn
Et annet arrangement i mars var seminaret “Trafikk og
Kjønn”. Dette var et samarbeid med Trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder og Trafikksikkerhetsforum i
Aust-Agder. Seminaret var tenkt som en møteplass
for personer som var interessert eller hadde
tilknytning til trafikksikkerhetsarbeid i Agder-fylkene.
Problemstilling for dagen var: Sett i lys av fakta,
forskning både på trafikk og kjønn og regionale
planer; hvordan kan vi best jobbe med trafikksikkerhet
i Agder-fylkene? For å belyse problemstillingen hadde
vi blant annet invitert forskere fra forskjellige miljøer
som belyste temaet fra ulike ståsteder. Arrangementet
fikk god oppslutning samt god pressedekning.
Fedreseminar
I april gjennomførte SL i samarbeid med Kristiansand
kommune og UiA et Fedreseminar, med fokus på
far og farskap. Seminaret rettet seg både mot
forskere, ansatte innen helse- og sosialsektoren,
og andre interesserte. Målet var å bidra til økt
bevisstgjøring om fedre og deres livssituasjon.
Blant foredragsholderne var noen av de fremste
mannsforskerne i Skandinavia.
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Likestillingsmonitoren
Senter for likestilling har fått midler av Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet til
utvikling av en regional likestillingsmonitor.
Likestillingsmonitoren ble lansert med et seminar
i mai og er et samarbeid mellom Agderforskning
og SL. Regional likestillingsmonitor for Agder går
detaljert inn i SSB likestillingsindeks og forklarer
hvorfor mange kommuner skårer lavt, men har sitt
hovedfokus på de faktiske endringene som har skjedd
på likestillingsfeltet i agderkommunene fra 2000
til 2010. Likestillingsmonitoren for 2011 fokuserer
spesielt på barnehagefeltet, hvor det har skjedd en
storstilt utbygging på Agder det siste tiåret. Under
presentasjonen trakk vi frem kommuner som har
gjort en stor innsats for utbygging av barnehager
og som samtidig holdt utdanningsnivået oppe blant
barnehageansatte. I tillegg fremhevet vi noen
kommuner som har jobbet mye med likestilling, uten
at det nødvendigvis avspeiler seg i statistikken.
Under presentasjonen fikk vi også innlegg fra
fylkeskommunene og fylkesmennene i Agder.
Likestillingsmonitoren fikk god presseomtale i
media. Likestillingsmonitoren er tilgjengelig på våre
hjemmesider www.senterforlikestilling.org
Erfaringskonferanse vedrørende Agders
deltakelse i EØS prosjekter
I forbindelse med forrige runde av EØS-prosjekter
var flere kommuner og bedrifter på Agder deltakere
i EØS-prosjekter i Spania og Portugal. Hovedfokuset
har vært tiltak for å kombinere familieliv og arbeidsliv.
Under erfaringskonferansen ved Universitetet i
Agder torsdag 19. mai ble de ulike EØS-prosjektene
presentert, med påfølgende innspill og kommentarer. I
fortsettelsen av dette ble det informert om fremtidige
prosjektmuligheter, etterfulgt av en debatt om
nytten av slike prosjekter for kommuner og bedrifter
på Agder. KS har vært den norske hovedpartneren i
prosjektene.

Konferansen Fremtidsdrømmer – om
utdanningsvalg
I september ble det avholdt en to-dagers nasjonal
erfaringskonferanse om kjønnede utdanningsvalg.
Konferansen var i samarbeid med SL, Komité
for kjønnsbalanse i forskning og Universitetet i
Agder. Målet med konferansen var å sette fokus på
studentenes kjønnede utdanningsvalg, og hvilke
tiltak og virkemidler som blir benyttet ved de ulike
universitet og høgskoler, samt hva forskningen
har å melde på området. Konferansen hadde god
oppslutning med 130 deltakere. På bakgrunn av
konferansen ble det laget et ressurshefte som tar opp
de viktigste erfaringene og tankene fra de to dagene
ved UiA, men også diskusjonene på konferansen.
Heftet kan lastes ned på følgende adresse: kifinfo.no
Konferansen Arbeidsliv og
Familieliv i Balanse
Den 17. og 18. november ble konferansen “Arbeidsliv
og familieliv i balanse” avhold ved Rica Dyreparken
med 102 påmeldte deltakere. Dette var en regional
oppfølger av de nasjonale konferansene som Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet har
arrangert på samme tema. Arrangementet erstattet
Universitetet i Agders årlige Likestillingskonferanse,
og ble dermed en samarbeidskonferanse mellom UiA
og Senter for likestilling. Målgruppen var private- og
offentlige virksomheter, og da spesielt det lokale
næringslivet i regionen. Statssekretær Rikke Lind
hadde æren av å åpne konferansen, og i tillegg hadde
vi bl.a flere innlegg fra næringslivsledere i Agder.
Konferansen havnet midt opp i en mediedebatt i
lokalavisen om permisjonsordning og dermed ble det
flere medieoppslag i forhold til konferansen.
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4.1.2 Prosjekter
Som nevnt i forrige rapport inviterte SL høsten 2010
alle kommunene i Agder-fylkene til dialogmøte.
De som ikke møtte høsten 2010, fikk invitasjon
til nye møter våren 2011. I disse dialogmøtene
møtte senteret representanter for kommunene til et
to-timers møte om likestillingsarbeidet i kommunene.
Fokus var både på kommunen som arbeidsgiver og
som tjenesteyter. Viktige tema var aktivitets- og
rapporteringsplikten, forankring av likestilling
i organisasjonen og erfaringsutveksling rundt
prosjekter og tiltak.

prosjektet samarbeider SL med Reform – ressurssenter
for Menn (prosjektledere), KUN senter for likestilling
og kunnskap, og Likestillingssenteret. Prosjektet
forventes gjennomført i løpet av 2012-2014.

Prosjekter på bestillinger fra BLD
• Regional likestillingsmonitor for Agder ble lansert
mars 2011 og er omtalt tidligere i denne rapporten

4.1.3 Andre aktiviteter
Gjennom 2011 har også SL deltatt på flere
likestillingsaktiviteter og møter i regi av regionale og
nasjonale samarbeidspartnere, og har slik fremmet
et likestillingsperspektiv i mange ulike regionale og
nasjonale aktiviteter.

• Skisse til opplæringsprogram for ledere. Dette
programmet ble også omtalt i Årsrapporten for 2010
og er fortsatt pågående. Programmet kan forventes
gjennomført i løpet av 2012-2014.
• Styrking av kompetansen om fedre og likestilt
foreldreskap i offentlig tjenesteyting. Dette er en
bestilling fra regjeringens handlingsplan mot 2014,
også omtalt i denne rapporten som tiltak 33. I dette

Senteret har også hatt sekretariatsfunksjonen for
Agderrådets likestillingsråd. Det betyr at senteret har
forberedt og sendt ut sakspapirer til møtene samt
hatt ansvaret for oppfølgingen av handlingsplanen
for likestilling. Gjennom denne oppgaven har SL også
fulgt opp Fritt Valg prosjektet som er Agderrådets
10-årssatsning for likestilling på Sørlandet.

I 2011 har SL som alltid hatt en sentral rolle
i planleggingen og gjennomføringen av UiAs
likestillingsstudium, et halvårig studie med tre moduler.
Senterets nettside (senterforlikestilling.org) er
helt sentral i SLs pådriverrolle. Nettsiden tjener
flere formål; nyheter, blogg, arrangementer,
kunnskapsbank om likestillingsarbeid, omtale av
forskningsaktivitet og generell informasjon om
senteret. SL sender månedlig ut nyhetsbrev til godt
over 400 abonnenter. Som tidligere år har Senteret
har hatt særdeles høy profil i både regionale og
nasjonale medier i 2011. Senter for likestilling har
også en godt besøkt Facebookprofil.

Senter for likestilling
skal være en drivkraft for
likestilling i regionen.
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TRAFIKK
&
KJØNN
K JØNN
ONSDAG 16. MARS VED UNIVERSITET I AGDER KL 10.00–15.00

PROBLEMSTILLING FOR DAGEN Sett i lys av fakta, forskning både på trafikk og kjønn og regionale planer, hvordan kan vi
best jobbe med trafikksikkerhet i Agder-fylkene?

LITT OM SEMINARET

FOREDRAGSHOLDERE

Seminaret er tenkt som en møteplass for personer som er
interessert i eller har knytning til trafikksikkerhetsarbeid
i Agder-fylkene. Seminaret vil ta opp spørsmål som;
Hva vet vi om kjønn, trafikk og risikoatferd sett både i et
nasjonalt og regionalt perspektiv? Hvorfor er gutter overrepresentert i de alvorligste trafikkulykkene? Hva trenger
vi kunnskap om? Hvilke tiltak kan være aktuelle å sette
i gang lokalt og for hvilke målgrupper?

Terje Damman (H), Leder for hovedutvalg for samferdsel,
areal og miljø (Vest-Agder Fylkeskommune).

Gevir kommunikasjon

SEMINAR OM TRAFIKK OG KJØNN PÅ SØRLANDET

Arbeidsliv og familieliv
i balanse

Øystein Krogstad, Leder for UP i Agder og Rogaland.
Jørgen Lorentzen, STK (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning), UiO.
Nina Jon, Reform (Ressurssenter for menn).
Tanja Joelsson, Universitetet i Linköping (Sverige).
Dagfinn Moe, SINTEF

PÅMELDING SENTERFORLIKESTILLING.ORG PÅMELDINGSFRIST 9. MARS 2011 INGEN DELTAGERAVGIFT

17.–18. nov. 2011
Rica Dyreparken Hotel
senterforlikestilling.org

Vi ønsker alle et arbeidsliv med attraktive arbeidsplasser,
vekst og innovasjon. Gode muligheter til å kombinere
arbeidsliv og familieliv er en av årsakene til at Norge
klarer seg godt, både økonomisk og som velferdssamfunn. Arbeidsplasser som legger til rette for god
balanse mellom arbeidsliv og familieliv, vil være attraktive
og ha konkurransefortrinn.
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5.0 Oversikt over aktiviteter
i Senter for likestilling i 2011
Konferanser
• “Trafikk og kjønn på Sørlandet”
Seminaret om “Trafikk og kjønn på Sørlandet” ble
gjennomført den 16.mars i samarbeid med SL og
VAF, AAF samt 0 visjon prosjektet.
• “Fremtidsdrømmer” – en erfaringskonferanse
om utdanningsvalg
En nasjonal erfaringskonferanse som ble arrangert
av Senter for likestilling i samarbeid med Komité
for kjønnsbalanse i forskning og Universitetet i
Agder 15. og 16. september.
• “Arbeidsliv og familieliv i balanse”
Et fellesarrangement mellom Universitetet i
Agders og Senter for likestilling. Konferansen ble
holdt 17. og 18. november.
• Oppsummeringskonferanse med KS
Erfaringskonferanse på Universitetet i Agder
19. mai hvor de ulike EØS-prosjektene ble
presentert.
Aktiviteter
• Internasjonal kvinnedag, 8. mars arrangement:
Et samarbeid med ulike arrangører.
• Fedreseminar: Gjennomført 28. mars hvor fokuset
var rettet mot fedrerollen som f.eks. skilte fedre,
fedre og fødselsdepresjoner, fra praktiske fedre til
intime fedre osv.
• Forskerforum
24.11.11 Senmoderne romantikk
11.10.11 Maskulinitet, kjønn og homoseksualitet
		
i en konservativ kristen kontekst
24.03.11 Kjønnskvotering i næringslivet
22.02.11 Hva er likestilling?
• Likestillingsforum
21.10.11 Kjønn og migrasjon
25.08.11 Likestilling i skolen
09.06.11 Nedsatt funksjonsevne
14.04.11 Kvinnpanelet om vold og tvangsekteskap
27.01.11 Women in business

• Fagsamlinger med BLD, LDO, REFORM, KUN og
likestillingssenteret: Senter for likestilling deltar
på fagsamlinger ca. tre ganger i året i fht
oppdateringer på likestillingsfeltet. Disse
fagsamlingene omhandler alt fra endring i lovverk
til gjennomgang av nye handlingsplaner, med mer.
• Stemmerettsjubileet 2013: SL sitter i den
nasjonale referansegruppen for
Stemmerettsjubileet 2013
• Agderrådet: SL har hatt sekretariatfunksjonen i
Likestillingsrådet frem til høsten 2011.
Kurs og foredrag
• Mediekurs: Mediekurset ble gjennomført i 15.mars
i samarbeid med SL og PULS ved UiA samt
Retriever Norge.
• Utvikling av lederopplæringskurs i likestilling:
	Jf. tiltak 50 i Handlingsplanen for kjønnslikestilling
2014.
• Utvikling av standardiserte kurs rettet mot ansatte
i kommunale tjenester som helsestasjoner og
lærere i introduksjonsprogrammet for nyankomne
innvandrere: Jf. tiltak 33 i Handlingsplanen for
kjønnslikestilling 2014.
• Foredrag i Likestillingsgruppen v/Senter for
tverrfaglig kjønnsforskning UiO 9.februar (Lilleaas)
• Foredrag under Åpen Forelesning på Universitetet
i Stavanger 29.april (Lilleaas).
• Paper på Nordisk sosiologi kongress, Universitetet
i Oslo 5. – 7. august 2011 (Lilleaas).
• Foredrag i Agder Vitenskapsakademi om
Kjønnsforskning (Lilleaas).
• Paper på forskerkonferansen Kjønnsforskning Nå!,
Universitetet i Bodø 3-4 oktober (Lilleaas).
• Paper på konferansen WREI´s Women in the
Military Conference – 27. – 28.October 2011,
Women in Military Service for America (WIMSA),
Arlington National Cemetery, Washington, D.C.
(Lilleaas).
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• Innlegg på konferansen Arbeidsliv og familieliv i
balanse 17. november (Lilleaas).
• Forelesning på forskerseminaret Institusjonell
etnografi på Universitetet i Stavanger 24. november
(Lilleaas).
•

Innlegg på forskerseminar om militærforskning på
AFI 2. desember (Lilleaas).

• Foredrag for Helse og Sosial Komiteen på
Stortinget (Einstabland).
• Foredrag på etatsledermøte for Vest Agder
(Einstabland).

Mari Teigen på forskerforum “Kjønnskvotering i
næringslivet”.

• Foredrag hos fylkesmannen i Vest Agder
(Einstabland).
Publikasjoner
• Likestillingsmonitoren.
Et samarbeid mellom Agderforskning og SL.
Monitoren ble lansert mai 2011.
• Chronic pain syndrome explained as a bodily
state of preparedness for others and why it is
hard to cure.
Nordisk sygeplejeforskning nr 4 – 2011 vol. 1 side
257–271. Ulla-Britt Lilleaas og Drude von der Fehr
professor (2011).

Innlederne Tine Sundtoft, Jorunn Gislefoss og Kjetil Hustoft
på konferansen “Arbeidsliv og Familieliv i Balanse”.

• Kvinners involvering i menns helse og sykdom.
Tidsskrift for kjønnsforskning Nr. 4. Lilleaas, U-B.
(2011): For mye av det gode?
• My Discomfort – Practical Reflexivity as a
Methodological Approach.
Lilleaas, U-B, in Louise Phillips, Ewa Gunnarsson,
Maja Vehvilainen, Marianne Krisitiansen, Marja
Horst (Eds) ’Knowledge and Power in Collaborative
Research - A Reflexive Approach. In press.
Routledge Taylor & Francis Group.
Diskusjonene på kafédialogen ble brukt i ressursheftet
“Fremtidsdrømmer”, utgitt av Kif-komiteen.
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6.0 Planlagte aktiviteter i
Senter for likestilling i 2012
Flere av våre prosjekter strekker seg naturligvis
over flere år, og under ser du ett lite utsnitt av de
prosjektene som vi allerede har planlagt og lagt inn
for 2012.
6.1 Senterets planlagte forskningsaktiviteter
Det vil bli søkt om forskningsmidler i Norges
forskningsråd i samarbeid med Universitetet i
Stavanger, Høgskolen Stord Haugesund, Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim,
Norsk Bygdeforskning og Høgskolen i Oslo og
Akershus om et prosjekt på likestillingsfeltet.
6.2 Andre aktiviteter
Arrangementer:
Vi har allerede booket tre likestillingsforum for
våren 2012:

Rikke Lind, Statssekretær i Nærings- og
handeldepartementet, åpnet konferansen Arbeidsliv og
Familieliv i Balanse.

• 8. mars arrangement i samarbeid med LO, VAF, FN
sambandet og Amnesty International
• 18. april: Seminar med N. Lorentzen med visning av
filmen A balloon for Allah, om kvinner i den
muslimske verden
• 25. april: Seminar om barn og levekår i samarbeid
med Agderforskning
Prosjekter:
Som omtalt tidligere i rapporten har regjeringens
handlingsplan for likestilling medfulgt tre tiltak som
senteret allerede har startet å arbeide med og som vil
bli videreført i 2011. Disse tiltakene er;
• Tiltak 1: Likestilte kommuner.
• Tiltak 33: Styrking av kompetansen om fedre og
likestilt foreldreskap i offentlig tjenesteyting.
• Tiltak 50: Integrering av likestillingsperspektivet.
• Camilla Collettprosjekt 2013: Her har SL blitt invitert
inn i arbeidsgruppen til prosjektet knyttet opp til
Stemmerettsjubileet 2013 og feiringen av Camilla
Collettjubileet. Det er Vest Agder Fylkeskommune
som er prosjektansvarlig. I tillegg er også SL med og
planlegger en internasjonal konferanse i 2013 i regi
av Camilla Collettjubileet, Wergelands stiftelsen samt
Universitetet i Agder.

Marianne Løken ved Naturfagssenteret tok opp
rekrutteringsproblematikken under konferansen
“Fremtidsdrømmer”.

Årsrapport 2011 Senter for likestilling 13

31137 GEVIR

Foto: Espen Fosse, Tor Martin Lien, Anne F. Skaran, Liv Rønnaug B. Lilleåsen.

www.senterforlikestilling.org
epost@senterforlikestilling.org
UiA v/Senter for likestilling
Serviceboks 422
4604 Kristiansand

