
TCO Göteborg: Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Polisförbundet, Unionen, Vision och Vårdförbun-
det uppmärksammar internationella kvinnodagen med webbinariet ”Normer och reformer för ett 
hållbart livspussel”.

Aktiviteten är kostnadsfri för medlemmar i TCO Göteborg samt medlemmar i TCO Halland, TCO Ska-
raborg och TCO Värmland. I år trä!as vi endast digitalt på grund av rådande covid-19 pandemi.

Tid
Torsdag 4 mars 2021 kl. 17.00-18.30. 

Plats
Webbinariet genomförs helt digitalt via mötesplattformen Zoom. Länk till mötesrummet skickas ut 
efter anmälan.

Anmälan 
Obligatorisk anmälan, begränsat antal platser, först till kvarn! Programmet är digitalt och kostnads-
fritt för alla medlemmar.

Anmäl dig på sensus.se/anmal/806740

Sista anmälningsdag 1 mars 2021. 

Kontakt
ebba.bothen@sensus.se. Läs programmet

på nästa sida.
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Normer och reformer för e! hållbart livspussel

Vi uppmärksammar internationella kvinnodagen

Webbinarium 4 mars med TCO Göteborg
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Normer och reformer för ett 
hållbart livspussel
Inledning
Branka Djukanovic Svensson, orförande TCO Göteborg inleder. Ordfö-
rande i TCO Halland, Skaraborg och Värmland presenterar respektive 
TCO region.

Samtal: Normer och reformer för ett hållbart livspussel
Välkommen till ett samtal om livspussel, stress och föräldraansvar i 
dagens arbetsliv. 

Föräldrar känner sig stressade och har svårt att få tiden att räcka till för 
både arbete och föräldraskap. Ofta löser kvinnor familjens livspussel 
genom deltidsarbete, lång föräldraledighet och andra anpassningar i 
arbetslivet. Det större ansvaret får negativa konsekvenser för kvinnors 
inkomst och hälsa. Vad behövs för att lägga barnfamiljers livspussel på 
ett jämställt sätt? 

Medverkande i samtalet
Therese Svanström, ordförande, TCO 
Peter Tai Christensen, jämställdhetsexpert, Unionen
Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister (S)
Sofia Jarl, ordförande, Centerkvinnorna
Helen Eriksson, forskare demografi, Stockholms universitet
Pernilla Glad, chef, Människor och miljöer, Folksam
Åsa Forsell, jämställdhetspolitisk utredare, TCO
Moderator: Johanna Palmström, frilansjournalist

Branka Djukanovic Svensson

Therese Svanström

Digital manifestation 25 februari

Lön hela dagen
Delta i den digitala manifestationen ”Lön hela dagen” och afterwork för jämställda löner.  
Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 10,7 procent. Då jobbade kvinnor gra-
tis efter klockan 16:09, varje dag. Nu är det dags att avslöja årets klockslag och samlas för 
att sätta press på beslutsfattare för att kvinnor ska få #lönheladagen.

Tid och plats

Manifestation torsdag 25 februari. kl. 16.00 på Facebook.
Du hittar eventet på facebook.com/Lonheladagen 
Direktlänk till event: !.me/e/436nyLtUD


