Jämställdhet
Inom Norrbottens läns landsting ska ett jämställdhetsperspektiv
införlivas i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande,
planering och utförande. Denna målsättning skapades i samband
med att Landstingsfullmäktige antog den europeiska deklarationen
om jämställdhet. All verksamhet ska jämställdhetsintegreras med
syftet att kvinnor och män ska erbjudas likvärdig vård och medborgarservice.

DefINItIoNer
Jämställdhet är ett tillstånd som anses
råda när kvinnor och män har samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter eller först när kvinnor och män har
samma ställning och inflytande.
Jämställdhetsintegrering (gender equal
mainstreaming) är en strategi för att
åstadkomma ett jämställt och långsiktigt, hållbart samhälle.
Genus avser det socialt och kulturellt
konstruerade könet. Genus är ett begrepp för hur vi uppfattar det biologiska
könet. Vad som betraktas som kvinnligt
respektive manligt konstrueras i det
samhälle och den kultur vi lever i.
Kön avser det biologiska könet.
Genusordningen eller genussystemet
beskriver ett mönster i samhället av
maktrelationer mellan kvinnor och
män. Genusordningen bygger på två
principer:
• Isärhållande; att kvinnor och män gör
olika saker på olika platser.
• Hierarki; män som grupp är av lång
tradition överordnad kvinnor som
grupp och mannen är norm.
Kvantitativ jämställdhet innebär en
jämn fördelning mellan kvinnor och
män inom alla områden i samhället, till
exempel inom olika utbildningar, yrken,
fritidsaktiviteter och maktpositioner.
Kvalitativ jämställdhet innebär att både
kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får
berika och påverka utvecklingen inom
alla områden i samhället.

Övergripande mål för jämställdhetspolitiken
Kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv.
Makt att utforma samhället och sitt eget
liv – nya mål i jämställdhetspolitiken
(prop. 2006/06:155)
En jämn fördelning av makt och
inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva medborgare
och att forma villkoren för beslutsfattandet.
Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor i fråga om utbildning
och betalt arbete som ger ekonomisk
självständighet livet ut.
En jämn fördelning av det obetalda
hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar
för hemarbetet och ha möjlighet att ge
och få omsorg på lika villkor.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

