
 
 
Till: 

Jämställdhetsminister Åsa Regnér 

Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Medskick till regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse 
Sveriges Kvinnolobby välkomnar regeringens och jämställdhetsminister Åsa Regnérs initiativ att ta 

fram en särskild skrivelse för jämställdhetspolitiken. Vi ser skrivelsen som ett tillfälle för den 

feministiska regeringen att göra ett avtryck i utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Vi ser det som särskilt viktigt att adressera jämställdhetpolitiken på ett övergripande plan i 

en tid då jämställdhet mellan kvinnor och män ofta relativiseras eller förminskas till att handla om 

diskriminering istället för att ses som en genomgripande och strukturell ordning.     

Sveriges Kvinnolobby vill med detta inlägg uppmärksamma jämställdhetsminister Åsa Regnér på 

fyra områden som vi anser är särskilt prioriterade inför framtagandet av skrivelsen.  

1. Inrätta en jämställdhetsmyndighet 
Sveriges Kvinnolobby har liksom Riksrevisionen och flera av varandra oberoende statliga utredningar 

lyft bristen av styrning, samordning och uppföljning av jämställdhetspolitiken. För att lösa bristerna 

krävs att en självständig jämställdhetsmyndighet inrättas och får till uppgift att arbeta med samtliga 

jämställdhetspolitiska delmål. Myndighetens utgångspunkt ska vara att arbeta utifrån och själv sprida 

jämställdhetsintegrering som strategi.   

2. Se till att svensk lagstiftning implementeras och efterföljs 
Det är ett stort problem att svensk lagstiftning inte implementeras och följs upp när det gäller 

kvinnors rättigheter. Till exempel har endast två personer har dömts för könsstympning sedan 

rubriceringen infördes 1982 trots att Socialstyrelsen uppskattar att 38 000 kvinnor i Sverige har 

utsatts. Ett annat exempel, som även har lyfts av FN:s kvinnokommitté, är det låga antalet fällande 

sexualbrottsdomar. För en bättre implementering krävs att rättsväsendet, Socialstyrelsen och andra 

myndighetsutövare utbildas och får tydliga instruktioner om att identifiera och agera när man 

misstänker att kvinnors rättigheter har kränkts.    

3. Ett jämställt mottagande  
När samhällen sätts under press får kvinnors rättigheter och jämställdhet stå tillbaka. Sällan har detta 

varit så tydligt som under det senaste årets kraftigt ökade mottagande av människor på flykt. Fram 

tills nu har så väl mottagandet som de integrationsinsatser som gjorts förstärkt skillnader mellan 

könen istället för att bidra till jämställdhet. Om regeringen istället skulle genomföra satsningar för 

ökad jämställdhet skulle man också bidra till en bättre integration. Bland annat behövs 

kunskapshöjande insatser om jämställdhet och kvinnors rättigheter för så väl nyanlända som 

personer som invandrat under de senaste åren. En feministisk flyktingpolitik borde även låta kvinnor 

och flickor få särskild prioritet bland kvotflyktingar. Därutöver bör regeringen ge ett särskilt uppdrag 

till en forskargrupp att utifrån ett jämställdhetsperspektiv undersöka konsekvenserna av att en allt 

större andel av den svenska befolkningen i vissa generationsgrupper är män.   

4. Reformer för ekonomisk jämställdhet 
Ekonomisk jämställdhet och självständighet är grundläggande för att kvinnor ska ha samma rätt och 

möjlighet att forma samhället och sina egna liv som män. Dessvärre har genomgripande ekonomiska 



 
 
jämställdhetsreformer lyst med sin frånvaro sedan särbeskattningen infördes 1971. Nu är tiden 

mogen för en ny ekonomisk politik som både utjämnar löneskillnader hela livet och stärker kvinnor 

som står utanför arbetsmarknaden. En viktig åtgärd blir att ta tag i den strukturella undervärderingen 

av kvinnors arbete. Regeringen bör ta fram en plan för hur medel kan omfördelas från 

kvinnodominerade till mansdominerade sektorer. Vidare måste gemensamma trygghetssystem ses 

över för att skapa bättre incitament för kvinnor att få ett arbete och skapa en egen försörjning. 

Föräldraförsäkring, försörjningsstöd och etableringsinsatser måste uppmuntra kvinnor att utbilda sig 

och arbeta, istället för att styra kvinnor till att vara ekonomiskt beroende av en man.          

Sveriges Kvinnolobby ser fram emot en fortsatt dialog med anledning av skrivelsens innehåll och 

implementering! 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Inger Malm, ordförande Sveriges Kvinnolobby 

 

      

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby 

 

 

 


