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Bakgrund
Vågor av jämställdhet sköljer över oss. Det ger oss goda möjlig
heter att bana nya vägar i arbetet med att fördela makt för 
ett mera jämlikt och jämställt samhälle.  Jämställdhet handlar 
om jämlikhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, som 
ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. 
Det handlar bland annat om makt, inflytande, ekonomi, hälsa, 
utbildning, arbete, relationer och fysisk integritet. Makt kan 
skapa möjligheter, men måste alltid kunna ifrågasättas. I ett 
samhälle som bygger på demokrati och mänskliga rättigheter 
är det nödvändigt att diskussionen kring rättighetsfrågor, till 
exempel jämställdhet, hålls levande. 

Vi som ansvariga för länets myndigheter och organisationer 
ska  alltid  ska  ha  genusperspektiv  på  vårt  arbete, men  även 
and ra  perspektiv.  Till  exempel  måste  vi  möjliggöra  kombi
nerade  insatser  till målgrupper  som  till  exempel nyanlända, 
lågutbildade  och  personer  med  funktionsnedsättning,  samt 
att högutbildade nyanlända kvinnor kan ha andra behov 
än lågutbildade nyanlända kvinnor. Här kan bland annat  
intersektionalitet användas som verktyg för att skapa anpas
sade insatser och nå önskade resultat.
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Vision
Vår vision är ett jämställt Dalarna!  Vi ser att det idag finns en ökad tyngd 
kring mänskliga rättigheter, att makt fördelas mera rättvist mellan könen och 
att alla människor ges lika möj lig heter och rättigheter oavsett kön, ursprung 
och bakgrund. Det finns en positiv framåtrörelse och attitydförändring i sam
hället som vi är en del av; internt i våra myndigheter, i våra organisationer 
och  i  våra  kontaktnät.  I  avsiktsförklaringen  implementerar  vi  på  länsnivå  
gemensamt regeringens jämställdhetspolitiska mål och tillkännager vår avsikt 
att påverka och sprida kunskap om våra prioriterade samverkansområden för 
jämställdhet. 

Detta är ett av flera framtida samarbeten mellan länets aktörer i riktning för 
att kunna förverkliga mänskliga rättigheter i samklang med Agenda 2030; 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt. De Agenda 2030mål som våra prioriterade 
samverkansområden knyter an till är bland annat mål 4; säkerställa inklu
derande/likvärdig utbildning av god kvalitet, främja livslångt lärande för alla, 
samt mål 5; uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt, mål 
16; främja fredliga, inkluderande samhällen för hållbar utveckling, säkerställa 
tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, inkluderande institutioner 
med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Målgrupper
Avsiktsförklaringens  målgrupper  är  våra  undertecknande  myndigheter  och  
organisationer.  Dokumentet  ska  kunna  användas  som  utgångspunkt  för  
internt och externt jämställdhetsarbete. Undertecknandet innebär ett mandat 
till medarbetare att arbeta enligt avsiktsförklaringen och se till att eventuella 
brister i respektive organisation kan rättas till. Även de som inte undertecknar  
denna avsiktsförklaring är välkomna att delta i samverkan kring länets jäm
ställdhetsarbete. 
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Regeringens mål för jämställdhetspolitiken
Regeringens övergripande mål  för  jämställdhetspolitiken är att kvinnor och  
män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det 
över gripande målet finns följande sex delmål:

1. En jämn fördelning av makt och inflytande – kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma vill
koren för beslutsfattandet.

2. Ekonomisk jämställdhet – kvinnor och män ska ha samma möjligheter 
och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet 
ut.

3. Jämställd utbildning – kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha sam
ma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 
utveckling.

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet – kvinnor 
och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och 
få omsorg på lika villkor.

5. Jämställd hälsa  –  kvinnor  och  män,  flickor  och  pojkar  ska  ha  samma 
förutsättningar  för  en  god  hälsa  samt  erbjudas  vård  och  omsorg  på  lika 
villkor.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra –  kvinnor  och män,  flickor  och  
pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
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Våra prioriterade samverkansområden

1. Jämställd kultur och fritid

Kvinnor och män, liksom flickor och pojkar, ska ha likvärdiga möjligheter till  
inflytande och delaktighet i kulturlivet, kulturupplevelser och till eget skapande. 
Det är viktigt att beakta allas lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Kulturområdet och folkbildningen 
har  goda möjligheter  att  bidra  till  ökad  jämställdhet, mångfald  och  öppen
het genom att synliggöra och utmana normer som begränsar människor och  
möjlighet att främja, sprida och fördjupa jämställdhetsperspektiv i förhållande 
till publik, deltagare och kulturskapare. 

Vi  vill  också  betona  vikten  av  samverkan  med  civilsamhället,  exempelvis 
idrottsrörelsen i Dalarna. En jämställd idrott är en framgångsrik idrott, där 
flickor och pojkar, kvinnor och män i alla åldrar och med olika förutsättning
ar och bakgrund får samma möjlighet att träna, tävla och engagera sig.  
Vid resursfördelning görs bedömning ur jämställdhetsperspektiv, vilket innebär  
att handläggare/beslutsfattare bör ha kompetens i jämställdhetsintegrering. 
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2. Jämställd bildning och utbildning  

Utbildning är en mänsklig rättighet och därför ska kvinnor och män, flickor och 
pojkar ha samma möjligheter och jämställda villkor när det gäller personlig 
utveckling och utbildning. Detta gäller även arenor utanför den formella och 
ickeformella utbildningssektorn, till exempel föreningslivet. I Dalarna behöver 
vi arbeta för att bryta genusrelaterade normer  som är kopplade till utbildning 
och bidra till att pojkar får möjlighet att klara sin skolgång. Ökad mångfald 
på utbildningar är en vinst både för individer och för samhället i stort. Vi vill  
uppnå en jämställd kompetensutveckling och sprida genuskunskap som bygger 
på yrkesetiska rikt linjer och som grundas på mänskliga rättigheter.

3. Jämställd hälsa   

Jämställd vård, omsorg och idrott omfattar kvinnors och mäns lika rätt till 
bra hälso och sjukvård rörande fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, 
folkhälsoinsatser, insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och 
service till personer med funktionshinder samt deltagande i idrott. Vi vill lyfta 
rätten för kvinnor och män, flickor och pojkar till vård, tandvård och omsorg på 
lika villkor, Samtidigt vill vi betona vikten av ett gott och jämställt bemötande 
inom all vård och omsorg.
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4. Jämställd integration

Ett bra mottagande av nyanlända och asylsökande är en förutsättning för att  
lyckas med integrationen i länet. En lyckad integration kan ge vinster på såväl 
individ som samhällsnivå, under förutsättning att de mänskliga rättigheterna 
uppfylls  och  att  alla  invandrargrupper  blir  inkluderade.  Fler  nyanlända  
kvinnor ska få möjlighet att delta i arbetsmarknads och förberedande utbild
ning och arbetspraktik, samtidigt som fler kvinnor ska få möjlig het till jobb. 
Därför måste insatser som främjar etablering öka i omfattning och effektiv itet.

5. Jämställda relationer och våldsprevention

Vi vill arbeta för att våldet i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersre
laterat våld och förtryck, samt att kränkande behandling av olika slag ska 
upphöra. Detta uttrycks i regional handlingsplan och nätverk mot våld i nära 
relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål.  Inom brottsbekämpning arbetar vi  för  jämställda  ingripanden och 
jämställd brottsutredning.

För  att  förhindra  och  bekämpa  våldet  behöver  vi  tillföra  kunskap  på  olika 
nivåer, samordna och samverka kring bemötande och erbjuda stödinsatser till 
både våldsutsatta och våldsutövare. Vi måste utveckla och stärka det vålds
förebyggande arbetet, t ex genom arbete med attityder, normer, värderingar 
kring våld, kön och föreställningar kring maskulinitet. Det är viktigt att tidigt 
upptäcka våldsutsatta och undersöka bakomliggande orsaker till pojkars och 
mäns våldsbeteende och göra pojkar och män delaktiga i det preventiva arbetet.  
Vi vill också markera betydelsen av vars och ens rätt att definiera sig som både 
och eller ingetdera könet, att kvinnor och män tar samma ansvar för hemarbete  
och har möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 
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6. Jämställd tillväxt

Det  finns  positiva  samband  mellan  jämställdhet  och  tillväxt,  vilket  gör 
jämställd het till en strategisk utvecklingsfråga. Företagande ska ske på lika 
villkor i länet. Satsningar ska göras i samma utsträckning i traditionellt kvin
nliga, som i traditionellt manliga områden. Personer ska, oavsett bakgrund, 
ha samma tillgång till regionala tillväxtmedel och alla personer ska ha samma 
möjlighet till heltidsarbete och försörjning. Genom kompetenshöjande insats
er, regional och företagsfrämjande samverkan ska vi verka för att likvärdi
ga villkor gäller i länet och att alla får tillgång till de resurser som finns för 
regionala  satsningar  på  hållbar  tillväxt.  I Dalarna  ska  vi  ha  ett  näringsliv 
som  präglas  av  respekt,  jämställdhet,  mångfald,  intersektionalitet  och  lika 
möjligheter. Jämställdhet är en hävstång för regional utveckling och tillväxt i 
Dalarna. 
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Undertecknare
För att nå målen kommer nätverket att fortsätta träffas och arbets
gruppen kommer att fortsätta kommunicera, följa upp och utvärdera.

Som undertecknare av det här dokumentet avser du som chef och 
ansvarig  person  att  innehållet  ska  spridas  och  implementeras  i 
verksamheter inom er myndighet/organisation. 
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