Välkommen till en

Workshop
om jämställdhet i transportsektorn, med fokus på
arbetsorganisation, anställning och entreprenörskap
8/9 2021 • KL. 13 – 15.30
DIGITAL WORKSHOP VIA TEAMS
ANMÄL DIG TILL CHRISTINA.STAVE@VTI.SE

V

TI bedriver forskning om jämställdhet i transportsektorn och medverkar just
nu i ett EU-projekt som arbetar med integrering av jämställdhet och jämlikhet i
transportsektorn runt om i Europa. En del av projektet fokuserar på jämställdhet
i arbetslivet – bland anställda, chefer och entreprenörer – hur det är att starta och driva
företag som kvinna i transportsektorn, hur samarbetet fungerar mellan kvinnor och män i
arbetsgrupper och hur kvinnor och män som arbetar med transporter blir bemötta.

EU-projektet TInnGO (Transport Innovation Gender Observatory) har intervjuat kvinnor
som arbetar med ledningsfunktioner eller som är entreprenörer inom godstransport, persontrafik och trafikantutbildning. Vi har sett att det fortfarande finns ojämställdheter som
behöver uppmärksammas och tas om hand inom transportsektorn, men också att det finns
starka och stödjande individer som har utvecklat strategier och som arbetar med att öka
jämställdheten.
På denna workshop vill vi lyfta fram framgångsfaktorer och problemområden och identifiera vilka frågor som är viktigt att arbeta vidare med. Efter workshoppen kommer vi att
sammanställa diskussionerna och ta frågorna vidare i EU-projektet och till andra projekt.
Du som fått denna inbjudan får gärna skicka den vidare till personer i dina nätverk som du
tror kan vara intresserade av att vara med på workshoppen.
CHRISTINA STAVE, LENA LEVIN,
MALIN HENRIKSSON OCH ROBIN NURUZZAMAN

…

WORKSHOPEN GENOMFÖRS I SAMARBETE MED
NÄTVERKET FÖR JÄMSTÄLLDHET I TRANSPORTSEKTORN
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Program
13.00 – 13.10 		
Välkomna och presentation av dagen
13.10 – 13.20 		
Lena Levin berättar om TInnGO och de aktiviteter
			som genomförts
13.20 – 13.40 		
Sara Eriksson & Charlotta Faith-Ell, presenterar
			
Nätverket Jämställdhet i transportsektorn
13.45 – 14.15 		
Nicole Kringos berättar om sitt nätverk och
			mentorprogram i transportsektorn
14.15 – 14.30		
PAUS
14.30 – 15.00 		
Diskussionsfrågor i grupper, break-out-rooms
15.00 – 15.30 		
Summering av dagens diskussioner och vägen framåt
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