
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och 
flickors egenmakt.

Det här kan Du göra:
Fundera över hur du själv tänker,
tycker och uttrycker dig om tjejer och
killar, kvinnor och män.
Agera om någon behandlas illa eller
utsätts för sexistiskt språk eller
beteende.
Är du kvinnlig företagare? Anordna en
karriärdag för att utmana stereotyper
om kvinnliga yrken.

Globala målen: världens plan för alla barn

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för
en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en
rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och
social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla
dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en
grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att
människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.*

Visste du att?
Av alla nettodagar med föräldra-
penning som togs ut i Båstads kommun
under 2019 togs 72,1 procent ut av
kvinnor och 27,9 procent av män.***

Det här gör kommunen:
Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget.
Det är en fråga om mänskliga rättigheter, men också
om kvalitet och effektivitet. Personal inom skola, vård
och omsorg ska bemöta kvinnor och män, flickor och
pojkar utan diskriminering och stereotypa före-
ställningar om kön. Kommunen har också ett särskilt
ansvar att motverka alla former av våld mot kvinnor
och flickor.**

Båstads kommun är anslutna till Ett jämställt Skåne
som är Skånes jämställdhetsstrategi. År 2019
startades projektet Heltidsresan som syftar till att öka
andelen heltidsanställningar och främja jäm-
ställdheten, då deltidsarbete är betydligt vanligare
bland kvinnor än bland män. Projektet pågår bland
annat här på Almgården och fokuserar medarbetare
inom Vård och Omsorg och facket Kommunals område.

Globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå
fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och
rättvisa samt att lösa klimatkrisen.* År 2020 är starten på ett decennium av ökad ambitionsnivå och fler åtgärder, ett så kallat ”Decade
of Action”.

Hållbarhetsveckan
Hållbarhetsveckan är ett årligt event som syftar till att öka kunskaperna om
de globala målen, informera om Båstads kommuns arbete med hållbarhets-
frågor och inspirera individer, föreningar och företag att genom såväl stora
som små insatser bidra till en mer hållbar framtid.

* https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
** Glokala Sverige (2020) Arbetsbok - Agenda 2030. SKR och Svenska FN-förbundet

***Statistiska Centralbyrån (2020)

The New Divison, Världens plan, https://www.thenewdivision.world/varldens-plan

The Global Goals, Hurdles, https://www.youtube.com/watch?v=R51ijgtRqZU


