Inbjudan

Konferens: Jämställda pensioner i
Norden – utmaningar och möjligheter

Foto: Hero Folio

Den 23 november bjuder Socialdepartementet
in till en konferens om jämställda pensioner
Ett ojämställt arbetskraftsdeltagande och skilda lönenivåer för
män och kvinnor leder till ett inkomstgap mellan könen under
förvärvslivet. Med inkomstbaserade pensioner fortplantar sig
denna ojämställdhet från yrkeslivet in i pensionärslivet.
Eftersom sociala och kulturella förhållanden är likartade i
Norden finns skäl att utbyta erfarenheter om hur
pensionsgapet mellan män och kvinnor ser ut och vad som kan
göras för att minska det.
På konferensen medverkar Rense Nieuwenhuis, Susan
Kuivalainen, Anna Amilon, Sigríður Lillý Baldurdóttir, Axel West
Pedersen och moderator är Mia Odabas – se sid 2 för mer
information.
Konferensen arrangeras inom ramen för det svenska
ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Inbjudan
riktar sig till politiker och tjänstemän i de nordiska länderna.
Välkommen och väl mött i Stockholm.

Datum och tid:
23 november 2018
kl. 10.00 – 16.00
Kaffe och registrering från
kl. 9.30
För mer information och
program. Klicka här.
Plats:
Nordic Light Hotel,
Vasaplan 7, Stockholm,
Sverige
Anmälan:
Antalet platser är
begränsat.
Anmälan sker via länk.
Klicka här.
Deltagande är kostnadsfritt
men du står för rese- och
hotellkostnader.
För övriga frågor kontakta
s.pension.2018@regerings
kansliet.se

Presentatörer
Mia Odabas är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, och har
arbetat som ekonomireporter sedan början av 1990-talet. Hon har bland
annat skrivit i Svenska Dagbladet, Dagens Industri, och arbetat som
reporter och redaktör på Sveriges Televisions A-ekonomi och Aktuellt.
Efter ett drygt decennium som heltidsmoderator startade hon under
hösten 2014 Smarta samtal.
Rense Nieuwenhuis är docent i sociologi och kvantitativ sociolog
intresserad av ekonomisk ojämlikhet ur ett genderperspektiv. Hans
forskningsområde är interaktionen mellan demografi och politik och han
är med författare till ”The triple bind of single-parent families”. Rense
doktorerade vid Universitetet i Twente och är verksam vid Institutet för
social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Susan Kuivalainen arbetar som chef för forskningsavdelningen vid finska
Pensionsskyddscentralen sedan augusti 2013. Innan detta var hon
verksam som forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd. Hon
har även varit verksam vid Åbo universitet och åren 2008–2011 var hon
professor för programmet för yrkesinriktad fortbildning inom
socialförsäkringssektorn (TOPSOS).

Anna Amilon är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och
anställd som seniorforskare vid VIVE – Det nationale forsknings- og
analysecenter for velfærd i Köpenhamn. Hennes forskning fokuserar på
konsekvenserna av den demografiska utvecklingen, ekonomiska
konsekvenser av sociala interventioner, pension, familj och jämställdhet.

Axel West Pedersen är verksam vid Institutt for samfunnsforskning och
leder ett projekt som analyserar fördelningseffekter av den norska
pensionsreformen. Han är också nationell expert i European Social Policy
Network och var medlem av Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) och
Barnefamilieutvalget (NOU 2017:6). Axel doktorerade vid
Europauniversitetet i Florens 1999.
Sigríður Lillý Baldurdóttir är generaldirektör för isländska
försäkringskassan Tryggingastofnun sedan 2007. Innan detta var hon
senior rådgivare vid utrikesdepartementet och direktör på
socialdepartementet. Hon är utbildad fysiker och vetenskapshistoriker.
Vidare har hon studerat vid Harvard och Lunds universitet. Hon har även
varit lektor vid Islands universitet och undervisat vid Islands tekniska
högskola.

