UTVECKLA RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Inkludera fler för
ökad effektivitet

Nadim Ghazale.

Lena Grip.

Jad Hajj.

Större mångfald i befolkningen, snabb teknisk
utveckling, urbanisering, nya risker och ökad
otrygghet. Världen förändras i högt tempo och
räddningstjänsten behöver utvecklas i takt med
förändringarna.
Att inkludera innebär att medvetet rekrytera människor med skilda bakgrunder
och kompetenser och att använda olikheterna till ett effektivt operativt och
olycksförebyggande arbete som tjänar hela befolkningen.
MSB, Nätverket Jämställd Räddningstjänst och Sveriges Kommuner och
Regioner bjuder in till ett seminarium om att utveckla räddningstjänsten.
Seminariet vänder sig i första hand till förtroendevalda inom räddningstjänsten
eller kommunstyrelser och till HR-personer och chefer inom räddningstjänsten
eller andra trygghetsskapande organisationer. Sprid gärna inbjudan till
dina kontakter!

Anmäl senast 19 november.

Seminarium
8 december
Anmäl här

Ingrid Andreae.

Tid: Onsdag den
8 december
kl 10.00-15.15
Plats: Digitalt
Kostnad: 500 kronor
exkl moms för enskild
deltagare och 1 500
kronor exkl moms för
fritt antal inloggningar
inom den egna
organisationen.

SEMINARIUM 8 DECEMBER

Program
Anmäl här

09.50-10.00
Incheckning

11.45-12.30
Lunch

10.00-10.10
Välkommen!
MSB

12.30-13.10
Varför väljer utbildade kvinnor
bort räddningstjänsten?

10.10-10.50
Mångfald – vad ska det vara
bra för?!
Vinner organisationerna verkligen
på att välkomna olikheter? Eller
är mångfald bara en modenyck?
Nadim Ghazale är kommunpolis
i Borås, känd från SVT och en av
sommarens mest lyssnade
sommarpratare i P1. Han kommer
att tala om mångfald i bred
bemärkelse, om kritik mot
begreppet och om demokrati.
Nadim Ghazale, kommunpolis i Borås
10.50-11.00
Kort paus
11.00-11.15
Rekrytera bredare!
Arbetsgivare som aktivt satsar på
jämställdhet och mångfald får fler
att rekrytera bland, och en god
arbetsmiljö för alla gör att fler vill
stanna kvar.
Jeanette Hedberg,
förhandlingschef SKR
11.15-11.45
Styrkan och utmaningarna i att
vara unik
Brandmannen Jad Hajj är utbildad
statsvetare, har sitt ursprung i
Libanon och har stor erfarenhet av
att arbeta i särskilt utsatta områden.
Hans bakgrund är ofta till hjälp,
både vid akuta insatser och förebyggande arbete, men han möter
också motgångar.
Jad Hajj, brandman
Räddningstjänsten Syd

Tidigare i år släpptes en MSB-finansierad forskningsrapport om vilka
karriärval de har gjort som studerat
brandmannautbildningen SMO samt
brandingenjörsåret RUB. Studien är
gjord på samtliga som examinerats
från de båda utbildningarna åren
2007-2016. Det visar sig att 41 procent av kvinnorna idag inte jobbar
i räddningstjänsten, och att många
har lämnat på grund av trakasserier
och diskriminering.
Lena Grip och Stefan Karlsson,
forskare vid Karlstads universitet
13.10-13.25
Att leverera en bra och jämlik
service till hela samhället
I höstas antog MSB en ny inriktning
med tillhörande handlingsplan för
att stötta den kommunala räddningstjänsten i arbetet för ökad
jämställdhet och mångfald. Patrik
Perbeck, enhetschef MSB, berättar
om huvuddragen i inriktningen.
Patrik Perbeck, enhetschef MSB
13.25-13.45
Vi politiker måste driva frågorna!
Hur kan det vara så att alla anställda ännu inte har skyddskläder och
skor som passar? Och varför är så
försvinnande få manliga brandmän
öppet homosexuella? Finns de inte
eller vågar de inte berätta – och hur
möter en homogen personalstyrka
hbtqi-personer?

Möt två politiker som ställer krav
på arbetsmiljö och bemötande!
Ingrid Andreae (S), ledamot i
förbundsstyrelsen för Räddningstjänsten Storgöteborg
Ole-Jörgen Persson (M),
ordförande i Storstockholms
brandförsvarsförbund
13.45-14.00
Paus
14.00-14.30
Vad kan vi göra hos oss?
Vad är mest angeläget att ta itu
med och vad kan vi börja med i min
organisation? Workshop i grupper.
Alla deltagare
14.30-15.00
Förändringen startar nu!
Paneldiskussion.
Jan Sjöstedt, förbundsdirektör
Räddningstjänsten Väst och
ordförande i Nätverket Jämställd
Räddningstjänst, Sarah Faxby
Bjerner, HR-chef i Medelpads räddningstjänstförbund och Serkan Köse
(S), ordförande i direktionen för
Södertörns brandförsvarsförbund.
15.00-15.15
Summering, avslutning

