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Västarvets plan
för alla människors
lika värde
Myndigheten
Västra Götalandsregionen
har en policy om alla
människors lika värde.
Policyn är en text som
berättar hur människor ska
behandlas av alla som
arbetar hos myndigheten.
Du kan läsa i rutan här
under vad policyn säger.

»» Alla människor
är födda fria.

»» Alla människor
är lika mycket värda.

»» Alla människor ska
behandlas med respekt.

»» Alla människor har
samma rättigheter.
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Västarvet har en plan
Västarvet hör till myndigheten
Västra Götalandsregionen.
De har bestämt att Västarvet
ska ta fram en plan.
Planen ska visa hur
Västarvet ska arbeta
för att behandla
alla människor lika.
Det är den planen
som du läser just nu.
Planen gäller för åren
2018, 2019 och 2020.
Vad står det i
Västarvets plan?
Det står många viktiga
saker i planen.
En viktig sak är att
Västarvet måste följa
vissa lagar och
bestämmelser.
Lagarna och
bestämmelserna säger
att alla människor
ska behandlas lika.
Det finns också
tio mål i Västarvets
plan om människors
lika värde.
Västarvet ska arbeta
så de tio målen
om människors lika
värde blir verkliga.
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Alla människor är
lika mycket värda
Västarvet får därför
inte bry sig om

»» en människas hudfärg
»» en människas kön

»» en människa ålder

»» en människas språk.
Västarvet får inte
heller bry sig om

»» en människas religion
»» en människas
sexuella läggning

»» en människas åsikter
om politik eller andra
frågor.
Västarvet får dessutom
inte bry sig om

»» varifrån en människa
kommer

»» var en människa bor.
Västarvet får inte heller
behandla en människa
dåligt som har en
funktionsnedsättning.
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Västarvets sex regler om människors lika värde
Du kan läsa om reglerna i punkterna här under.
1. Västarvet ska sätta
varje människas
rättigheter allra först.
2. Västarvet ska först
fråga vad en
människa vill.
Västarvet kan sedan
besluta i frågor
som rör den
människans ärende.
3. Västarvet ska berätta
vilka rättigheter
en människa har.
Västarvet ska också
berätta vad en
människa kan göra
för att använda
sina rättigheter.

4. Västarvet ska arbeta
så att människor
känner sig rättvist
och lika behandlade.
5. Västarvet ansvarar
för att alla känner
till reglerna om
människors lika värde.
Det ska alla göra som
arbetar på Västarvet.
6. Västarvet ska se till
att deras arbete med
människors lika
värde fungerar bra.
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Det finns en grupp
som hjälper till

Västarvet har en särskild
grupp som arbetar med
människors lika värde.
En person leder
gruppens arbete.
Gruppen ska hjälpa
alla som arbetar på
Västarvet med att ge råd.
Råden handlar om hur
alla på Västarvet kan arbeta,
så att alla människor
känner sig bra behandlade.
Västarvet har också en
person som arbetar
för att barn ska behandlas
lika och rättvist.
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