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[080222] Av: Ann-Kristine Nordin
Aktuell som svensk partner i EU-nätverket WomenInNano. Den 6 7 mars 2008 hålls en avslutande workshop på Leibniz Institute for
Solid State and Materials Research i Dresden.
Uta Klement är professor inom materialvetenskap med inriktning på
elektronmikroskopi vid Institutionen för material och
tillverkningsteknik vid Chalmers.

CHALMERS MAGASIN

Vad är WomenInNano?
- Det är ett EU-finansierat projekt, en sk
Specific Support Action, som heter
NEWS IN ENGLISH
"Strengthening the role of women
NYHETER FÖR PERSONAL scientists in nano-science". WomenInNano
Registrera dig för
är bara en acrynom.
nyhetsbrev från
Chalmers Nyheter
Varför bildades nätverket?
- Jag blev kontaktad av en före detta
E-Post:
kollega i Dresden som frågade om jag ville
vara med i projektet. Jag tackade ja direkt
eftersom vi ju alla vet att det finns för få
Registrera
kvinnor inom natur- och teknikvetenskap.
Chalmers Nyheter ges ut av Jag ville göra en insats för att öka intresse
Uta Klement. Foto: Jan-Olof
Informationsavdelningen
för materialvetenskap. Antalet
Yxell
Ansvarig utgivare
projektpartners ökade snabbt eftersom alla
Ann-Kristine Nordin
kände någon här eller där som också tackade ja och ville vara med.
Chefredaktör
I slutet var vi elva projektpartners från nio olika länder, Tyskland,
Ann-Kristine Nordin
031-772 25 65
Sverige, Rumänien, Slovenien, Bulgarien, Frankrike, Spanien,
akno@chalmers.se
England, Italien.
NYHETER FRÅN
INSTITUTION

- Vi tyckte att det var bra att fokusera på nanoområdet eftersom alla
som var med jobbar med nanomaterial på ett eller annat sätt.
Dessutom är det ett hyfsat nytt forskningsområde med snabb
utveckling och mycket intresse ifrån hela det internationella
samhället.
Vad har ni åstadkommit?
- Projektet består av ett antal aktiviteter i form av workpackages. Vi
började med att göra en institutionell och en individuell undersökning
av var kvinnor inom nanoområdet finns, vad de jobbar med och hur
de fick sina jobb. Vi försöker hela tiden nå ut till media och har bland
annat deltagit i "Girls Days" and "Long Night of Sciences" och
organiserat speciella träffar i samband med konferenser. Vi har
arrangerat en sommarskola i Coma-ruga nära Barcelona med över
100 deltagare från mer än 20 länder, och för två veckor sedan
anordnade vi en vinterskola i Kranjska Gora i Slovenien med ett 70tal deltagare. Läs gärna mer om våra aktiviteter på hemsidan:
www.womeninnano.de
- Generellt handlar arbetet inom projektet om att vara en god
förebild för unga kvinnor och en ambassadör för gruppen "women in
science".

http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=11042

Firar med
nyuppsättning av
Cæsarion
UR CHALMERS MAGASIN, 1,
2008: I år är det 60 år sen
det första Chalmersspexet
sattes upp. Det firas med
både nyheter och nostalgi
under den kommande V..
[080425] >>

Stöd för idé att
tillverka bränsle ur
luften
Chalmersforskare får nära
fyra miljoner från Stiftelsen
för miljöstrategisk forskning,
Mistra, för att utveckla en idé
om att tillverka bränsle ur
luf..
[080424] >>

25 miljoner till
forskning om hållbar
utveckling av den
byggda miljön.
Forskningsrådet Formas har
beslutat, den 23 april, att
dela ut 25 miljoner kronor till
16 forskare, som ska studera
hela bygg- och
förvaltningsprocess..
[080424] >>

Full fart på
Vetenskapsfestivalen
och Robot-SM
Det finns fortfarande chans
för alla att komma till
Experimentverkstan på
Chalmers. Men det mesta är
över för Vetenskapsfestivalen
2008. Bokade besök ..
[080421] >>

Fyra frågor till Sven
Engström
Idag, 21 april, håller
regeringens Globaliseringsråd
en konferens om grund- och
gymnasieskolans
förutsättningar. Sven
Engström, vicerektor med
ansvar ..
[080421] >>

34 miljoner satsas på
banbrytande
informations- och
kommunikationsteknik
I en ny VINNOVA-satsning
finansieras tio banbrytande
tekniska lösningar inom
informations- och
kommunikationsteknologi
med 100 miljoner kronor.
Projek..
[080418] >>

Nya Lundenskolan
vann Teknikåttans
regionfinal
Nya Lundenskolan vann
regionfinalen i Teknikåttan på
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- I höstas hade vi också en icke-vetenskaplig workshop här på
Chalmers med 45 deltagare. Det hölls många intressanta
presentationer kring genusaspekter i forskning och teknik. Jag som
organisatör var jätteglad över alla som ställde upp. Vi hörde bl a
Tatiana Butovitsch-Temm som berättade om Volvos konceptbil, där
alla beslut fattades av kvinnor; Christine Wennerås som berättade
om de upptäckter hon gjort och den artikel hon skrev tillsammans
med Agnes Wold, de blev senare hedersdoktorer på Chalmers; Ilse
Gebeshuber, Vienna University of Technology, TU Wien, gav en
mycket inspirerande presentation om hur viktig det är att ha ett
nätverk och att kvinnor faktiskt är dåligt på att utnyttja sina nätverk.
Självklart var också Johanna Almer med och framförde Chalmers nya
jämställdhetsstrategi.
Vad ger detta dig i ditt arbete på Chalmers?
- Mitt vetenskapliga arbete har inte direkt påverkats av projektet
som ju inte är vetenskapligt inriktat, men jag har lärt mig mycket.
Min syn har nog förändrats och skärpts. Jag har blivit mer
uppmärksam och intresserat av den här frågeställningen. Lena
Gustafsson, professor på Chalmers, numera vice vd på VINNOVA,
uttryckte det här bra vid vår workshop. Hon sa att det är ett tema
som berör oss alla och är viktig för vår framtid, framgång och
välfärd. Därför vill jag också vara med i ett nytt EU-projekt där vi på
högre nivå ska jämföra och förbättra jämställdhet vid
materialvetenskapliga forskningsinstitutioner (Improving the gender
diversity management in materials research institutions). Jag hoppas
att ansökan till det projektet blir godkänd.
» Mer om Uta Klements forsk..

regionfinalen i Teknikåttan på
Chalmers den 17 april. Det
segrande laget går nu vidare
till den stora riksfinalen i
Lund den 22 ..
[080417] >>

Jämställdhetsdag drog
storpublik
Debatten om jämställdhet
och mångfald på Chalmers
den 16 april hettade till när
moderatorn Siewert Öholm
pressade panelen om
studenternas samhällsenga..
[080417] >>

Marina Karlström fick
årets
jämställdhetspris
Marina Karlström belönas
med Jan-Eric Sundgrens pris
för årets jämställdhetsinsats.
Priset - 10 000 kronor - får
hon för sitt aktiva arbete för
ökad j..
[080417] >>

Rapport från
initiativseminariet om
hållbar
samhällsbyggnad
INITIATIVE CHALMERS: Vad
skapar ett hållbart
samhällsbyggande? Vilka är
drivkrafterna, utmaningarna
och möjligheterna? Hur kan
rymdteknologin bidra ti..
[080415] >>

Ett innovativt lab för
samhällsbyggnad
INITIATIVE CHALMERS:
Högskolan har en unik
position när det gäller att på
ett konstruktivt sätt ta itu
med frågan om framtidens
samhälle. Med djup och..
[080414] >>

Studenterna som är
stolta ambassadörer
Centrala rekryteringsgruppen
(CRG) är kärnan i Chalmers
rekryteringsarbete. Här
förenas studenter från alla
institutioner, som brinner för
att berätta..
[080414] >>

Lösningar för
transportsektorns
ökande utsläpp av
växthusgaser
Torsdag 17 april presenteras
rapporten "Transporter och
klimat - om koldioxid och
handel med utsläppsrätter"
vid en konferens på
Chalmers. D..
[080414] >>

Chalmers och
Vetenskapsfestivalen
2008
VETENSKAPSFESTIVALEN:
Årets Vetenskapsfestival går i
spelets tecken och bjuder
såväl på gamla
chalmersfavoriter i repris som
nya inslag. Sjöfart har öppet
hus 19 april, med..
[080413] >>

Tolvåringar
http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=11042
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inspirerade till
framtidens samhälle
INITIATIVE CHALMERS: Åtta
sjätteklassare från
Sollebrunns skola berättade
på initiativseminariet om
hållbart samhällsbyggande
den 9-10 april om sina e..
[080412] >>
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