i n b j u d a n

Verka för ökad mångfald och
jämställdhet i vår IT-region!
Välkommen att delta i mångfaldsutbildning 2019
Nu ska Bron, som Sveriges första IT-kluster, bli mångfaldsdiplomerat
och du som chef eller HR-ansvarig för ett av våra medlemsföretag
har möjlighet att delta i utbildningen!

En viktig förutsättning för ett starkt och dynamiskt näringsliv är att

människor, oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund eller ålder, kan ta
del av tjänster och service på lika villkor. Detta är en stor utmaning för

IT-sektorn och vi vill som nätverk självklart ta vårt ansvar för en positiv
utveckling inom vår bransch.

En mångfaldsdiplomering innebär en praktisk jämställdhets- och

mångfaldsutbildning med fokus på kön, etnicitet, härskartekniker och

diskriminering. Utbildningen sker i fem steg och baseras på forskning och
branschspecifik statistik. Målet är att synliggöra utvecklingsområden

inom vår verksamhet och utbildningen resulterar i en handlingsplan för

att kunna agera för ett jämlikt näringsliv med bättre förutsättningar för
tillväxt. Diplomeringen genomförs i samarbete med Equalate AB.
Läs mer 

Utbildningsupplägg
Utbildningen är förlagd på tre tillfällen och sammanlagt 12 utbildningstimmar. Du
som deltagare kommer också lägga viss tid på för-, mellan- och slutuppgifter.
Följande utbildningsmoment ingår i diplomeringen:
1. Kön
Kunskap om jämställdhet och genus kopplat till arbetslivet Jämställdhetspolitiska mål och styrdokument, samt branschspecifik kunskap om jämställdhet
som affärsstrategi och strukturell förändringskomponent för ett rikt näringsliv.
Moment: 2 timmar | Datum: 26 mars

2. Etnicitet
Kunskap om mångfald med fokus på etnicitet och hur vi kan jobba
inkluderande. Vi lär oss mer om ”diversity management” – en affärsstrategi
med fokus på mångfald för innovation och lönsamhet.
Moment: 2 timmar | Datum: 26 mars

3. Härskartekniker
Arbeta förebyggande och främjande för att lyckas med en arbetsplats fri
från diskriminering. Normkunskap och normkritik som metod och perspektiv
för att synliggöra normer som eventuellt kan förhindra och stå i vägen för
människor att ta del utav vår verksamhet.
Moment: 2 timmar | Datum: 9 april

4. Diskriminering
Kunskap om diskrimineringsgrunderna och medvetandehöjande insatser i
att jobba normmedvetet och inkluderande i vår marknadsföring.
Moment: 2 timmar | Datum: 9 april

5. Handlingsplan och diplomering
Dra slutsatser av processen och se vilka områden vi som nätverk behöver
förbättra. Vi lägger en plan för hur vi jobbar hållbart med mångfald framåt.
Bron Innovation och styrelsen delges mångfaldsdiplomering enligt Equalates
metod.
Moment: 4 timmar | Datum: 7 maj

6. Utvärdering
Alla deltagare ska som slutuppgift fylla i en elektronisk enkät för att
sammanfatta utbildningsprocessen.

Utbildningstillfällen
•
•
•

Tisdag 26 mars (halvdag)
Tisdag 9 april (halvdag)
Tisdag 7 maj (halvdag)

Pris
Som representant för ett medlemsföretag inom Bron betalar du
4 900 kronor (ex. moms) för att delta. Priset för icke medlemmar är
7 900 kronor (ex. moms).

Anmälan och frågor
Är du intresserad av att delta i utbildningen? Eller har du frågor angående
Bron-nätverkets mångfaldsdiplomering? Kontakta Reza Moossavi genom att
mejla reza.moossavi@broninnovation.se eller ring 070-446 88 31.

