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Västerås 26 juni 2019

Jämställd hälsa och jämställd utbildning
Jämställdhetsrådet i Västmanland bildades
2017 och är ett samverkansorgan som
arbetar för att uppfylla regeringens
jämställdhetspolitiska mål på regional nivå.
Rådet träffas fyra gånger per år.
Jämställdhetsrådet leds av Landshövdingen,
som även var initiativtagare till bildandet av
rådet, och sammansätts av representanter
för länets myndigheter, kommuner,
näringsliv, akademi, Region Västmanland,
fackliga organisationer och
civilsamhällesorganisationer. ”Nytt från
Jämställdhetsrådet” är ett informationsblad
som sammanfattar rådets arbete och hjälper
till att sprida detta.
Tema
Varje möte har ett tema och den här gången var det
jämställd hälsa och utbildning. Flera föreläsare hade
bjudits in för att tala om ämnet. Karina Solax-Stridh
från Skolverket uppmärksammade att
jämställdhetsarbetet i landets skolor behöver ha ökat
fokus. Torbjörn
Messing, i egenskap
av representant för
Fredrika
Bremerförbundet,
presenterade
materialet ”Alla rätt”
som ger handfasta tips på hur vuxna kan göra i olika
situationer i skolan för att motverka trakasserier.

Jämställdhetspriset
Jämställdhetsrådet beslutade att till nomineringen av
årets jämställdhetspris införa ett webbformulär. Det
blir således möjligt för alla att nominera kandidater
via webben. Håll utkik på Länsstyrelsens hemsida
och nominera om du känner någon som har gjort
skillnad inom jämställdhetsarbetet i länet. Vinnare
av priset kommer att meddelas av Jämställdhetsrådet
och delas ut den 18 november 2019.

En vecka fri från våld
En vecka fri från våld äger rum under vecka 48.
Veckan inleds med en länskonferens. Länsstyrelsen
kommer att sammanställa alla aktiviteter på en
affisch. Alla är välkomna att höra av sig och anmäla
sina aktiviteter runt om i länet. Senast den 16
oktober behöver Länsstyrelsen ha fått in
informationen.

Trygga evenemang
Länsstyrelsen tillsammans med Västerås stad och
Västerås marknad och näringsliv arbetar för att
skapa trygghet under
Västerås cityfestival och
Summer Meet. Två
ungdomar från Carlforska
gymnasiet, Emil BologniniEklund och Badi Khwies,
har gjort två
informationsfilmer mot
sexuella trakasserier. De
gjorde ett uppskattat besök på Jämställdhetsrådet där
de visade filmerna. Filmerna uppmärksammar även
trygghetsnumret 021-393900 och kommer att visas
under arrangemangen.

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 5 september 2019
och temat för det mötet
kommer att vara Mäns våld
mot kvinnor ska upphöra.
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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