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Mäns våld mot kvinnor
Jämställdhetsrådet i Västmanland hade sitt
tredje möte för året den 5 september. Temat
för mötet var Mäns våld mot kvinnor.
Våld i nära relationer är ett
samhällsproblem som orsakar ett enormt
lidande för individen och stora kostnader för
samhället. Våldet beräknas kosta det svenska
samhället ca 13 miljarder kronor årligen.
Att förebygga våld
En gemensam
nämnare som
flera föreläsare
belyste under
mötet var vikten
av ett
våldspreventivt
arbete. Den s.k.
våldspyramiden
visades, se bild.
Therese
Clifford,
Länsstyrelsen
menade att:
-Alla kan göra
något när det
gäller att förebygga våld genom att agera i
pyramidens första del. Många tycker dock att
det är svårt att veta vad man ska göra.
Kriminalvården bidrog med goda exempel
kring vad man kan göra genom en kort film;
Who are you. De presenterade även metoden
ÅJS – Åskådarens roll i ett jämställt
samhällsklimat. Metoden går ut på att gå från att
vara en passiv åskådare till att bli en aktiv
åskådare som ingriper vid behov. Alla kan
genom en liten handling i vardagen förhindra
uppkomsten till våld.

”Ju mer jämställt ett samhälle är
desto mindre blir kriminaliteten.”
Henrik Svärd, Kriminalvården

Porrprat på Slottet
Maria Ahlin från organisationen Changing Attitudes
informerade om sitt arbete som syftar till att
eliminera attityder som leder till sexköp. Till
exempel diskuterades konsumtionen av porr och
dess påverkan på unga vilken har ett samband med
ökad sannolikhet för sexköp. Länsstyrelsen
uppmuntrade alla kommuner att införa s.k.
porrfilter på skolornas datorer. Forskning
har nämligen visat att många barn och unga
tittar på porr första gången via en skoldator.

Jämställdhetspriset
Det är dags att nominera till årets
jämställdhetspris. Du kan nominera dig
själv eller andra fram tills den 3 november.
Från och med i år nominerar du via ett
enkelt webbformulär på Länsstyrelsen
Västmanlands hemsida. Välkommen med
din nominering!

Kommande
Har du frågor som
du vill lyfta till
Jämställdhetsrådet? Ta reda
på vem som är din
kommuns/organisations representant och prata med
henne eller honom.
Jämställdhetsrådets nästa möte äger rum den 18
november 2019 och temat för det mötet kommer att
vara Makt och motstånd.
Har du frågor hör då av dig till:
pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se
Tel.nr: 010-224 92 30

Mer information
Läs gärna mer på; www.ettjamstalltvastmanland.nu
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