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Sammanfattning
EqualIT har under året:
• genomfört en enkät om jämlikhetssituationen på sektionen
• arbetat med gruppdynamiksfrågor
• försett Hubbens toaletter med mensskydd
• hållit regelbundna möten
• organiserat IT-studenters resa till DataTjej-konferensen
• analyserat resultaten från Nollenkäten
• diskuterat tillgängligheten på campus
• kritiserat kårens reform av valsystem till kårfullmäktige
• samverkat med andra jämlikhetskommittéer på Chalmers
Under året har EqualIT arrangerat följande arrangemang:
• Nollanlunch under mottagningen
• puffat JämKs QueerPub
• serverat julmiddag under julmyset
• kroki med Jämlika Arkitekter under jämlikhetsveckan
• karaokefrukost med JämställD under jämlikhetsveckan
• aspning
– enkätplanering
– casekväll
– queerpub
– bokcirkel
• enkätssläppfika
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1 EqualITs arrangemang
EqualIT är en relativt ny kommitté. 20/21 var förmodligen gruppens mest aktiva år
hittills. Sittande funderade på vilka former arrangemang med jämlikhetsfokus kan ta
och testade flera olika grepp. Däribland tillfällen att lyfta jämlikhetsfrågor (exempel
bokcirkel), arrangemang som synliggör gruppen för sektionen (exempel Nollanlunch),
aktiviteter som ska ge deltagarna en ny upplevelse (exempel kroki) och ett vanligt arrangemang med någon slags progressiv variation (exempel queerpub med svagare drinkar
än på vanliga pubar).

2 EqualITs jämlikhetsundersökning
För att tydligare veta vad EqualIT bör jobba med ville vi undersöka vilka jämlikhetsproblem som finns för de studerande på sektionen. Det huvudsakliga arbetet med det
skedde i form av en enkät. Enkäten frågade om tillgänglighet, grupparbeten, rättvis bedömning, schemaläggning och deltagande i sektionsarrangemang. Utöver det frågade den
om svarandes bakgrund för möjliggöra tvärsanalyser. Tanken var att genomföra enkäten
vid årsskiftet för att kunna övergå till analys och efterarbete under våren. Arbetet visade
sig dock vara mycket tyngre än någon av oss räknat med. Enkäten genomfördes i slutet av läsåret och 21/22 jobbar fortsatt med analys av resultatet. Slutsatserna kommer
presenteras för sektionen när arbetet är klart.

3 EqualIT bland andra jämlikhetsgrupper
EqualIT har under året samarbetat mycket med andra jämlikhetsgrupper. Samarbetet
har skett i form av regelbundna gemensamma möten, samkväm och samarr. EqualIT
deltog i jämlikhetsveckan och genomförde två lyckade arrangemang för deltagare från
hela skolan, krokikväll och karaokefrukost.
I arrangemang och organisatoriskt arbete har vi försökt testa vad EqualIT kan och bör
vara. Jämlikhetsgrupper runt om på Chalmers varierar stort i funktion. De kan vara en
förlängning av SAMO, en trivselgrupp eller en grupp med smalt ansvar för jämlikhetsfrågor. Eftersom stadgarna definerar EqualITs uppdrag ganska vagt har sittande varit fria i
att styra EqualITs arbete som vi velat. Vi hoppas att sittandes intressen och sektionens
behov kan fortsätta styra EqualITs arbete och har uppskattat vårt breda arbetsområde.
Ett viktigt arbete vi dock tror just EqualIT kan profilera sig på är att lyfta jämlikhetsfrågor inom IT- och databehandling. Dessa frågor förbises ofta inom jämlikhetsarbete,
bland annat eftersom de kräver en viss ämneskompetens. Eftersom vi har den kompetensen, och det intresset, skulle arbete inom området kunna hjälpa sektionsmedlemmarna
och övriga Chalmerister.

