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NYTT FRÅN JÄMSTÄLLDHETSRÅDET

Västerås 18 november 2019

Jämställdhetspriset 2019
Årets fjärde och sista möte med
Jämställdhetsrådet ägde rum på Västerås
Slott måndagen den 18 november. Det var ett
extra festligt möte där vinnaren av årets
Jämställdhetspris i Västmanland utsågs.
Vinnaren tog emot pris och blommor från
Landshövding, tillika Jämställdhetsrådets
ordförande, Minoo Akhtarzand.
Årets vinnare
Under hösten har allmänheten kunnat nominera
personer och/eller organisationer till årets
Jämställdhetspris i Västmanland. Totalt tog
Länsstyrelsen emot 22 nomineringar. Av dessa hade
tre finalister röstats fram och fanns på plats för att
med spänning få höra vem som blev årets vinnare.
Jämställdhetsrådet beslutade att ge årets pris till
Barkarö Sportklubbs projekt Flickinitiativet. De
glada och stolta vinnarna tog emot priset med viss
förvåning;
- Det kom som en blixt från klar himmel, säger
Staffan Winberg, Barkarö Sportklubb. Vi är såklart
mycket glada över att få ta emot det här priset. Det är
ett lyft för vår klubb och våra ungdomar och vi ser det
här som en chans att få sprida vårt arbete vidare. Vi
har redan ett samarbete med ett flertal klubbar i
Västerås men hoppas såklart på ännu fler.

Kunskap i
fickformat
Fickhandboken Fakta om
kvinnor och män i
Västmanland innehåller
intressant och viktig
kunskap. Region- och
kommunfullmäktige i
länet uppmuntras att
bjuda in Torbjörn
Messing, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid
Länsstyrelsen i Västmanland, för att berätta om den
översiktsbild som boken ger om kvinnors och mäns
livsvillkor i länet. Boken ger kunskap om nuläget,
synliggör återstående utmaningar och bidrar till ett
ökat fokus på jämställdhetsarbetet.

Fokusgruppernas arbete
De fyra fokusgrupper som arbetar med att aktivt
planera
och
genomföra
insatser
för
jämställdhetsarbetet i länet fick presentera vad de
genomfört under 2018-2019 samt vad som planeras
för 2020. Exempelvis kommer fokusgrupperna under
nästa år att fokusera på porrfria skolmiljöer, suicid
kopplat till jämställdhet, ökad andel pappor som är
föräldralediga samt att utmana hedersnormer i
skolan.

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.
Alternativt kan du höra av dig till:
pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se
Tel.nr: 010-224 92 30
Jämställdhetsrådets nästa möte äger rum den 6 mars
2020 och temat för det mötet kommer att vara
Föräldraskap.

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