Nu kan du söka eller nominera till

Jämställdhetspriset 2021
Norrbotten – goda utsikter för jämställdhet
Framgångsrikt jämställdhetsarbete ska lyftas fram och belönas. Nu utlyses Norrbottens
jämställdhetspris för år 2021 där vinnaren får 100 000 kronor. Vinnaren presenteras och
uppmärksammas vid den regionala jämställdhetsdagen 8 september 2021.
Vem kan söka priset?
Organisationer, verksamheter, företag och privatpersoner i
Norrbotten. Priset tilldelas för genomfört jämställdhetsarbete.
Det går inte att ansöka om medel för planerat arbete.
Politiska partier/organisationer kan inte ansöka om priset.
Bedömning
Bedömningen kommer ske utifrån arbetets koppling till ett
eller flera av de jämställdhetspolitiska målen och kriterierna:
1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Ansökan ska innehålla:
• Kortfattad beskrivning av bakgrund, syfte, mål, genomförande
– det vill säga vad har du/ni arbetat med inom jämställdhetsområdet kopplat till kriterierna. Vilket resultat har ni uppnått,
och om det finns koppling till styrning/ledning och uppföljning.
• Koppling till ett eller flera av kriterierna delmålen som
du/ni har valt.
• Bifoga ett foto av den/de ansökan avser. Fotot kommer att
visas i jämställdhetsmagasinet där alla ansökningar och
nomineringar presenteras.

2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämställd utbildning
4. En jämn fördelning av det obetalda hemoch omsorgsarbetet
5. Jämställd hälsa
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
7. Öka kunskapen om jämställdhet
8. Bryta stereotypa könsmönster
9. För kommunerna/regionen krävs även att de
arbetat för att uppfylla kraven i artiklar och principer
i CEMR-deklarationen.

För mer information och tips på hur du/ni kan skriva ansökan, se
nästa sida ”Tips inför ansökan”.
Blankett för ansökan finns på:
www.norrbottenskommuner.se
Blanketten skickas in till:
norrbottensjamstalldhetspris@kfbd.se
För mer information om jämställdhetspriset kontakta:
Sara Engström, Region Norrbotten, 0920-28 43 07
Anna Johansson, Luleå tekniska universitet, 0920-49 20 94
Ann-Christin Aspvik, Norrbotten Kommuner, 070-508 28 01
Irina Enbuska von Schantz, Länsstyrelsen Norrbotten,
070-253 97 25
Ansökan ska vara inkommen senast 2021-03-31
Vinnaren utses den 8 september 2021
Välkommen!

Tips inför ansökan
Den som söker/nominerar till Norrbottens jämställdhetspris 2021 ska beskriva hur det genomförda
arbetet och resultaten relaterar till de jämställdhetspolitiska delmålen som finns i kriterierna. Det gör
det lättare för jurygruppen att värdera ansökan/nomineringen. Här hittar du olika exempel på vad
arbete med de jämställdhetspolitiska delmålen kan innebära:
1.	Arbetat för delmålet: En jämn fördelning av makt och
inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet
att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för
beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.

4. Arbetat för delmålet: 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.

Det kan exempelvis handla om att arbeta med:

Det kan exempelvis handla om att arbeta med:

• A tt fler kvinnor kan nå högre positioner inom arbetsliv
och samhälle.
• Att kvinnor och män ges lika stort talutrymme.

• Att arbetsgivaren underlättar för fkvinnor och män att
kombinera arbete med föräldraskap och särskilt uppmuntra
män till föräldraledighet.
• F öräldrastödjande program och aktiviteter som bidrar
till ett jämställt föräldraskap.

2. Arbetat för delmålet: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och
män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt
arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
Det kan exempelvis handla om att arbeta med:
• Att arbeta för att löneskillnader mellan könen minskar.
• Att arbeta för att främja och möjliggöra heltidsarbete
för kvinnor och män.
3. Arbetat för delmålet: Jämställd utbildning Kvinnor och män,
flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när
det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
Det kan exempelvis handla om att arbeta med:
• Att motverka könsstereotypa studieval.
• A tt motverka könsnormer utanför det formella utbildningssystemet, t ex inom föreningsliv eller studieförbund.

5. Arbetat för delmålet: Jämställd hälsa. Kvinnor och män,
flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god
hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
Det kan exempelvis handla om att arbeta med:
• Att fånga upp både flickor och pojkar som lider
av psykiska ohälsa.
• Att få män att leva mer hälsosamt med bättre levnadsvanor.
6. Arbetat för delmålet: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.
Det kan exempelvis handla om att arbeta med:
• Att uppmärksamma, förebygga och hantera trakasserier,
våld och hot mot flickor och kvinnor.
• Att arbeta med maskulinitetsnormen.

