
Kvinnorörelsens 
omvärldsbevakning av 

politiken om och arbetet 
för jämställdhet



Generell omvärldsbevakning

• Nationella och internationella aktiviteter 
uppmärksammar Pekingplattformens 25 års-jubileum.

• Återigen dags för CEDAW-kommittén att granska 
Sverige.

• Jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegrering 
ifrågasätt och blandas samman med innehåll och 
ideologi. 

• Det talas om en rörelse som är ”mot gender”, men vad 
står det för? (Kvinnors rättigheter hotas från flera håll, 
inte bara från nationalism och konservatism.) 

• SKR:s arbete med benchmarking genom 
modellkommuner sprider sig till fler sektorer.

• EU-kommissionen har inlett arbetet en ny 
jämställdhetsstrategi. 

https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-267703_en


Makt och inflytande

• Kvinnors rösträtt firar 100 år 2019 och 2021.

• Behov av förnyat fokus på makt i politiken om 
och arbetet för jämställdhet. 

• Utredningen om straffansvar för hedersrelaterat 
våld och förtryck ska vara klar 30 september. 

• Hat och hot mot kvinnor som är 
förtroendevalda, influencers och 
privatpersoner. 

• För första gången är EU-kommissionen 
jämställd och leds av en kvinna. 

• Jämställdhetsmyndighetens korta analys om 
kvinnor respektive mäns villkor i  politiken. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201943/
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/kvinnor-har-det-tuffare-an-man-inom-politiken-20192


Ekonomisk jämställdhet

• Två senaste budgetar har ökat den ekonomiska 
ojämställdheten. Januariavtalets skattereform ska 
minska klyftor och skattetryck. 

• Ansvarig minister indikerar pensionsreformer.  

• Utredningen om aktiva åtgärder klar senast 1 oktober. 

• Satsningar på jämställdhet ett av kraven från fackliga 
samordningen i avtalsrörelsen. 

• EU-kommissionen har initierat ett direktiv om 
lönetransparens. 

• Kvinnor måste få del av arbetsmarknadsåtgärder i 
samma utsträckning.   

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201899/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-33490_en


Jämställd utbildning

• PISA 2019 visar att skillnaderna mellan 
flickors och pojkars resultat minskar något. 
Stora brister vad gäller likvärdighet mellan 
skolor. 

• Viktigt att fortsätta arbeta styrning, ledning 
och verksamheter bekönas, reviderade 
läroplaner till trots.

• För att bemöta en allt grövre och mer 
tillgänglig pornografi krävs att sex- och 
samlevnadsundervisningen moderniseras, 
att lärare och annan personal får kunskap 
och stöd samt att porr blockeras på 
datorer, surfplattor och i nätverk. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsomradet/pisa-internationell-studie-om-15-aringars-kunskaper-i-matematik-naturvetenskap-och-lasforstaelse


Obetalt hem- och omsorgsarbete

• Risk att anhörigvård ökar om nedskärningar görs i 
vård och omsorg. (Istället behövs rejäla 
investeringar och jämställdhetssatsningar.) 

• EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv 
trädde i kraft augusti 2019. 

• Lägre andel som nyttjar förskolan i utsatta 
områden. Vi vill se uppsökande verksamhet, 
allmän förskola från två års ålder samt en utbyggd 
barnomsorg av hög kvalitet i hela landet.  

• Läs vår rapport som jämför systemen för 
föräldraförsäkring i de nordiska länderna. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9438&langId=en
https://sverigeskvinnolobby.se/foraldraledig/


Jämställd hälsa

• Kan effektiviseringar i vård och 
omsorg leda till ännu fler 
sjukskrivningar? (Viktigt att beslut om 
nedskärningar fattas på övergripande 
nivå, tillit kräver handlingsutrymme.)  

• Insatser mot unga kvinnors ohälsa 
måste beakta det ojämställda 
samhällets inverkan. 

• Vi vill se en sammanhållen vårdkedja 
av god kvalitet före, under och efter 
förlossning.  



Mäns våld mot kvinnor

• Stöd och vård för kvinnor som utsatts för mäns våld 
måste säkras i hela landet, inklusive kvinnojourer.

• Samtyckeslagstiftningen tycks leda till fler fällande 
domar. Regeringen öppnar för skärpta straff för 
våldtäkt.

• Polisen rekryterar utredare som ska arbeta med 
sexualbrott, men prostitutionsgrupperna läggs ned. 

• Stort motstånd i frågor som rör kommersialisering av 
kvinnors kroppar, t.ex. prostitution, pornografi och 
surrogatmödraskap. 

• Vi vill se en utredning som kartlägger pornografins 
skadeverkningar och undersöker hur spridningen till 
barn och unga kan begränsas. 

• Jämställdhetsmyndighetens uppföljning av den 
nationella strategin. 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/arbete-pagar-20201

