Justitiapriset 2022
17 maj: Kick off och prisutdelning (Årets Justitia)
Plats: Akavias lokaler i Stockholm + Onlinesändning.
Tid: 17 maj 2022 kl. 17:30 - 19:00
Upplägg
Panelsamtal: “Framtidens jämställda arbetsgivare”
Erfarenhetsutbyte mellan byråer, studenter och experter - vi blickar bakåt och framåt
och listar konkreta åtgärder som fungerar.
Best practices och nya perspektiv
Add Gender inspirerar genom att berätta om jämställdhetssatsningar i andra
branscher: Hur arbetas det inom transport, tech, energi, bygg, offentlig sektor,
skogsbruk och kommunikation? Passa på att ta med dig nya perspektiv tillbaka till er
byrå.
Årets Justitia delas ut
Vi avslutar kick-offen med att dela ut Årets Justitia. Priset delas ut till en person som
gjort betydande insatser för jämställdheten i juristbranschen.

Juni och augusti: Digitala rundabordssamtal med fokus på erfarenhetsutbyte
Efter kick-offen kommer vi erbjuda flera digitala inspirationsträffar. På
rundabordssamtal kommer fokus vara erfarenhetsutbyte mellan er deltagare med tema
best practices och jämställdhet hos branschkollegor.
Plats: Digitalt i videoplattformen Zoom
Tid: 7 juni 14.00-15.00 och 31 augusti 9.00-10.00 - välj ett eller båda
Preliminärt upplägg
20 minuter: inledning och visioner för branschen
40 minuter: erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
30 minuter: inspiration med gäst från annan bransch och avrundning

Hösten 2022: Uppföljning
Baserat på vilka behov som uppkommer under programmet 2022 kommer vi ha en
hybrid uppföljningsträff under hösten 2022. Då öppnar också anmälan inför 2023 och
här kommer vi vara nyfikna på hur ni vill att Justitiapriset ser ut framöver.
Plats: Bestäms innan sommaren + Onlinesändning.
Tid: Bestäms innan sommaren

Hur blir det med kartläggning och enkäter under 2022?
Alla som anmäler sig till Justitiaprisets program kan köpa till en mätning och rapport
av Add Gender. Detta erbjuder vi trots att tävlingsprocessen uteblir eftersom många
uppskattat enkäterna och rapporterna - samt den regelbundna avstämning som de har
inneburit. Mer info om detta kommer under april månad för er som anmält er.
Observera att enkäterna inte är obligatoriska. Grundläggande anmälning för 2022 kan
bara vara för att delta i en eller flera av träffarna enligt schemat, eller också för att
stötta föreningens verksamhet.
Vad kostar det att delta?
Det kostar 7 800 kronor.
Du anmäler din advokatbyrå på vår hemsida http://justitiapriset.se/.
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