Nordisk samverkan för att skapa en
mer inkluderande, jämställd och
mångfaldig räddningstjänst
I början på november går konferensen ”Nordic conference on gender equality and diversity within the
fire and rescue service” av stapeln i Malmö. Initiativtagare är tre nordiska räddningstjänster;
Räddningstjänsten Syd (Sverige), Fredriksborg (Danmark) och Rogaland (Norge).
De har med stöd från bland andra Nordiska Ministerrådet och MSB jobbat fram ett program och ett
koncept som är unikt i sitt slag!
Räddningstjänster inom Norden står inför samma utmaningar när det gäller att skapa en inkluderande
verksamhet och en räddningstjänst som matchar samhällsutvecklingen. Vi
har kommit olika långt inom de olika räddningstjänsterna i Norden, men en
sak är säker och det är att alla är på väg. Drivkraften bakom konferensen
är att skapa ett starkt nordiskt nätverk där vi inspireras och lär av varandra,
hittar gemensamma lösningar och skapar hållbar förändring - tillsammans.
”De nordiska länderna liknar varandra på många sätt vad gäller såväl
synen på jämställdhet och mångfald som utmaningarna för våra räddningstjänstorganisationer. Samtidigt ser jämställdhetspolitiken och lagstiftningarna för räddningstjänstorganisationerna delvis olika ut i länderna,
därmed också sättet att arbeta med frågorna i praktiken.
Därför är det meningsfullt för de nordiska länderna att lära av varandra,
samverka och öka möjligheterna att ytterligare utveckla och stärka våra
strategier för att uppnå olika mål för ökad jämställdhet och mångfald i
räddningstjänsten - vilket konferensen skapar goda förutsättningar för”.
Erik Flink, Räddningstjänstutvecklare, MSB.

Förändringsarbete kräver engagemang, kunskap, uthållighet och mod. Därför kan deltagarna på
konferensen förvänta sig två upplevelsebaserade dagar med kunniga föreläsare, personliga berättelser,
givande work shops och hög grad av interaktivitet. Målet är att de reser hem med ökad kunskap och förståelse, konkreta verktyg att börja arbeta med frågorna, tankar och reflektioner och sist men inte minst: ett hjärta
som slår lite extra för jämställdhet och mångfald.

”Människan har inte rötter, hon har fötter.”
– Edna Eriksson, inspirtionsföreläsare dag 1.

Konferensens ena spår är organisationskultur och hur vi skapar förutsättning för rekrytering och kompetens,
samt trivsel och inkludering på jobbet. Det andra är hur vi bemöter ett samhälle i förändring och blir bäst för
de vi finns till för, bland annat genom social inkludering.
’
”Jag ville inte gömma mig. Om man gömmer sig, tar
man bort möjligheten att vara ärlig gentemot sina
kollegor. Man tar också bort kollegornas möjlighet
att ta del av det liv du har utanför arbetsplatsen”.
– Tim Ole Simonsen, operationschef och insats-

ledare hos Hovedstadens beredskap, Köpenhamn.
Föreläsare dag 1.
Var med från början! Var med när nordiska räddningstjänster för första gång samlas för att ta ett kliv framåt
för en mer inkluderande räddningstjänst. Vi hoppas och tror på återkommande konferenser i framtiden, vi
ska göra vårt bästa för att bygga ett starkt fundament med denna första. Ledord för de två dagarna i Malmö
är ”sharing knowledge” och vi hoppas på bred, nordisk representation bland deltagarna. Vi ses i Malmö 6
och 7 november. Välkommen!
Läs mer om konferensen och boka din plats här:
https://www.nfrs-equality.com/
Konferensen finns även på Facebook:
Nordic conference on gender equality and diversity within the fire service

