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63 % av
alla chefer i
Skåne är män

83 % av alla
politiker, VD:ar och
högre ämbetsmän i
Skåne är män

12 av 33
kommunstyrelseordförande
i Skåne är
kvinnor

JÄMSTÄLLDHET INNEBÄR att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina liv. Sverige är ett
av världens mest jämställda länder.
Trots det finns stora skillnader mellan
mäns och kvinnors livsvillkor. Det
finns fler maktstrukturer än kön som
påverkar vilka möjligheter en har att
forma samhället och sina liv. Därför är
det viktigt att ha ett intersektionellt
perspektiv när en arbetar för
jämställdhet.
För att uppnå jämställdhet krävs det
lika villkor och möjligheter för män,
kvinnor och transpersoner gällande
inflytande, pengar, tid, omsorg, hälsa
och rätten till den egna

Kvinnor i Skåne
tjänar 21 %
mindre än
männen i
Skåne

Män i Skåne
tar ut 1/4 av
föräldraledigheten

kroppen. Arbetet för det sker på många
områden och nivåer samtidigt och
samverkan mellan aktörer är centralt.
Ett jämställt Skåne är Skånes
jämställdhetsstrategi. Den konkretiserar
de nationella jämställdhetspolitiska
målen utifrån skånska förutsättningar
och anger vad som är prioriterat att
arbeta med i Skåne. En viktig del i
arbetet med Ett jämställt Skåne är att ge
möjlighet till samverkan och samarbeten
mellan viktiga aktörer som arbetar för
jämställdhet i Skåne.
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JÄMSTÄLLDHETSMÅL FÖR SKÅNE
Pengar

Makt och inflytande
Öka kvinnor
och mäns, flickor
och pojkars och
transpersoners tillit
och delaktighet i
demokratin
n

Uppnå jämställd
representation i politiskt
tillsatta styrelser och
ledningar i Skåne
n

Uppnå jämställd
representation i
styrelser och ledningar
i Skåne
n

Bättre matchning
på arbetsmarknaden i
Skåne
n

Minska ofrivilligt
deltidsarbete i Skåne
n

Minska lönegapet och
därmed pensionsgapet
mellan kvinnor och män
i Skåne
n

Öka jämställdheten
i Skåne rörande
företagande, innovation
och landsbygdsutveckling
n

Rätten till den
egna kroppen
Vidareutveckla
ett verkningsfullt
förebyggande arbete
mot mäns våld mot
kvinnor
n

Säkerställa rutiner
för tidig upptäckt av
våldsutsatthet
n

Förbättra tillgången
till stödinsatser i Skåne
för våldsutsatta, barn
som lever med våld och
våldsutövare
n

Effektivare
brottsbekämpning i
Skåne
n

Stärka kunskapsoch metodutveckling i
Skåne
n

Hälsa
Bättre fysisk och
psykisk arbetsmiljö och
färre sjukskrivningar på
arbetsplatser i Skåne
n

Minska den psykiska
ohälsan i Skåne bland
flickor, pojkar, kvinnor,
män och transpersoner
n

En mer jämställd
hälso- och sjukvård i
Skåne
n

Ett stärkt arbete för
att förbättra sexuell
reproduktiv hälsa samt
rättigheter i Skåne
n

Utbildning
Minska könssegregationen inom
utbildningsväsendet
n

Universitet/högskolor,
skolor och förskolor
arbetar i högre utsträckning med att jämställdhetsintegrera sin
kärnverksamhet
n

Fler pågående
arbeten kopplat till
likabehandlingsarbetet
på förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och
universitet/högskolor
med ett intersektionellt
perspektiv
n

Öka andelen
behöriga till gymnasieskola och universitet/
högskola i Skåne
n

Obetalt hemarbete
Öka mäns uttag
av föräldraledighet i
Skåne
n

Öka mäns
deltagande i
föräldrastödjande
information
och insatser i Skåne
n

Ställ er bakom Ett jämställt Skåne
Att skapa ett jämställt Skåne kräver att många olika aktörer går
samman och drar åt samma håll. Därför kan din organisation ansluta
sig till Ett jämställt Skåne
Genom att ansluta er till Ett jämställt Skåne visar ni att er organisation
värdesätter jämställdhet och bidrar till att förverkliga Skånes
jämställdhetsstrategi.
Förutom symbolvärdet kommer ni också ingå i ett nätverk och få
tillgång till utbildningar och stöd i ert jämställdhetsarbete. Ni får ett
välkomstpaket med ett intyg och ett digitalt märke till er webbplats.
Utöver all inspiration och goda exempel, blir er organisation
föregångare i länet och viktiga ambassadörer.

Tillsammans skapar vi Ett jämställt Skåne!
Läs mer om hur du ansluter din organisation
på hemsidan ettjamstalltskane.nu
Skånes strategi för jämställdhet är framtagen av Länsstyrelsen i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för att de jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet
och ska bedriva och stödja det övergripande arbetet på regional nivå.

