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MÅLGRUPP

Kvinnor I landsbygdsområden.

Företag I landsbygdsområden tillhörande 

sektorer med manlig dominans.

Utbildningsenheter I glesbygdsområden.

Utvecklingsenheter för lokala och/eller 

landsbygdsområden.

Förvaltningsenheter med ansvar för 

landsbygdutveckling och jämställdhet.

Landsbygdskommuner.

Med flera.

Rapport gällande arbetsmöjligheter för 

europeiska landsbygdskvinnor och 

eliminerandet av sociala och kulturella 

hinder. 

Insamlande av goda utbildningsmetoder 

riktade till landsbygdskvinnor i de utpekade 

mansdominerade sektorerna. 

Analys av utbildningsbehov för europeiska 

landsbygdskvinnor inom de sektorer och 

yrken med manlig överrepresentation där 

det finns möjligheter för kvinnorna att få 

arbete.

Utveckling av innehållet i utbildningsprogram 

och utbildningsvägar i utvalda sektorer och 

arbeten.

Utbildningsmetodik riktade mot landsbygd-

skvinnor. 

Genomförandet av pilotförsök i alla partner-

länder, där 105 kvinnor kommer att utbildas i 

de utvalda sektorerna.

RESULTAT

MÅL
EQUIJOBS är ett Leonardo da Vinci projekt som arbetar med  överföring av innovationer, vilka utvecklas 

inom ramen för det Europeiska Programmet för livslångt lärande.

Målen för projektet är följande:

Att öka kvinnors deltagande I landsbygdsekonomin genom att underlätta deras inträde på 

arbetsmarknaden och göra landsbygden mer attraktiv för att därigenom undvika flykten till 

storstadsområden.

Att främja landsbygdskvinnornas yrkesutbildning för att kvalificera dem till arbeten där de på grund 

av sociala och kulturella hinder har svårt att få anställning, att öka deras jobbmöjligheter och att 

eliminera stereotyper i utbildning och på arbetsmarknaden.  

Att främja entreprenörsandan hos glesbygdskvinnor.

Att, i sektorer som domineras av manliga anställda, se till att innehållet i lokala yrkesutbildningar, 

jämställdhets- och landsbygdsprogram och andra liknande program också är anpassade till 

landsbygdskvinnors behov.

AKTIVITETER
Projektet syftar till att förverkliga dessa mål 

genom att genomföra följande aktiviteter:

Att undersöka vilka arbetsmöjligheter som 

finns för europeiska landsbygdskvinnor i de 

sektorer och yrken där den manliga 

representation är hög och välja ut de 

områden där de skulle kunna erbjudas 

anställning.

Att överföra utbildningsvägarna som 

utvecklats i byggsektorn inom ramen för 

Dulcineaprojektet och materialet om hur 

man skapar företag inom ramen för 

Routesprojektet.

Att upptäcka och analysera goda metoder 

och utbildningsmetodik riktade till 

europeiska landsbygdskvinnor som kan 

förbättra anställningsbarheten för dem.

Att analysera glesbygdskvinnors 

utbildningsbehov inom manligt dominerade 

sektorer. 

Att sedan anpassa innehållet i utbildningarna 

så att det passar kvinnor på landsbygden.

Att genomföra ett pilotförsök i varje 

deltagande partnerland, för att stadfästa 

utbildningsvägarna och dess innehåll för 

landsbygdskvinnor. Det är dessa som sedan 

drar direkt fördel av projektet. Utvärderingar 

ska göras och med ledning av dessa förbättra 

det som är nödvändigt. 

KONTEXT
Europeiska landsbygdskvinnor upplever stora 

svårigheter i att förbättra sin yrkesprofil och 

därigenom få tillträde till arbetsmarknaden. 

Det beror på att det finns få arbetstillfällen 

och utbildningsresurser i deras livsmiljö. 

Den låga kvinnliga sysselsättningsnivån i vissa 

sektorer på landsbygden beror också på 

kulturella barriärer och att männen dominerar 

i dessa sektorer.   

Equijobsprojektet syftar till att underlätta för 

kvinnor att få tillgång till dessa sektorer 

genom att anpassa utbildningsvägarna för 

glesbygdskvinnor så att deras inträde på 

arbetsmarknaden blir lättare.

Utbildningsvägar som 
underlättar för kvinnor på 

landsbygden att komma in på 
arbetsområden där kvinnor 

är underrepresenterade
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