
 
 
1. Vilka förslag har ni för att säkerställa att alla kvinnor och flickor ska kunna känna sig 
trygga i det offentliga rummet och slippa hot om våld och våld? 
 
Var tredje kvinna känner sig otrygg i området där hon bor, enligt statistik från 
Brottsförebyggande rådet. Det är oacceptabelt. Moderaterna vill därför att Sverige ska ha 10 
000 fler anställda inom polisen senast år 2025. Polisen måste också få mer resurser och 
bättre verktyg, till exempel genom att underlätta kameraövervakning på brottsutsatta 
platser. På lång sikt behövs också ett brett förebyggande arbete. Till exempel har skolan ett 
viktigt uppdrag att säkerställa att osunda könsroller inte förstärks eller förs vidare. 
 

  
2. Vilka insatser vill ni se för att bekämpa prostitution och människohandel? 
 
Moderaterna står bakom sexköpslagen som utgör ett viktigt instrument för att förebygga 
och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Samtidigt stärker vi 
hela den svenska rättskedjan, från Polisen till Åklagarmyndigheten och domstolarna. Vi har i 
riksdagen även drivit igenom krav på skärpta straff för människohandel och koppleri. Vi vill 
också utveckla det internationella samarbetet med både Europol och Interpol för att 
bekämpa människohandel och andra former av organiserad brottslighet som den ofta är 
kopplad till. Därutöver anser Moderaterna att Sverige ska bli världsledande på att skydda 
och främja kvinnors rättigheter och möjligheter i samarbetet med andra länder. 
Jämställdhetsperspektiv ska därför prägla utformningen av all utvecklingspolitik. Det svenska 
biståndet ska bland annat verka för stärkandet kvinnors säkerhet inklusive bekämpning av 
alla former av könsrelaterat våld och människohandel. 
 

 
3. Vilka insatser vill ni se för att få ett slut på barnäktenskap? 
 
Det måste vara en självklar utgångspunkt för all lagstiftning och allt myndighetsarbete att 
barn inte ska vara gifta i Sverige. I december 2017 presenterade en särskild utredning förslag 
på lagändringar för att göra det ännu svårare att erkänna barnäktenskap. Förslagen har varit 
på remiss, men tyvärr förväntas regeringen inte gå vidare med förslagen förrän efter 
sommaren. Moderaterna vill inte ha något undantag för barnäktenskap i lagstiftningen, och 
vi beklagar att regeringen valt att inte prioritera denna fråga. 
 

 
4. Vad vill ni göra för att se till att alla kvinnor i alla delar av landet får en trygg och säker 
förlossningsvård av god kvalitét? 
 
Moderaterna vill verka för att en trygg och säker förlossningsvård som präglas av respekt för 
den enskilde finns i hela landet. Tyvärr är det inte så idag. Fler nyförlösta måste återinskrivas 



akut, andelen förlossningsskador ökar och en större andel barn mår sämre efter 
förlossningen. Denna utveckling måste vändas. Moderaterna vill därför stärka det samlade 
omhändertagandet och vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård. 
Denna vårdkedja har inte utretts på 70 år och behöver ett helhetsperspektiv. Vi föreslår 
också fler utbildningsplatser för barnmorskor och vi vill förbättra barnmorskornas 
arbetsmiljö. Sammantaget satsar Moderaterna mer än regeringen på hälso- och sjukvården. 
 

  
5. Utrikes födda kvinnor är en grupp som ofta har sämre hälsa och får sämre vård– vad vill 
ni göra för att motverka detta? 
 
Moderaterna står upp för en jämlik vård efter behov. Det är allvarligt att utrikes födda 
kvinnor ofta har sämre hälsa och får sämre vård. Diagnoser och behandlingar måste utgå 
från patientens faktiska behov och inte från föreställningar om kvinnor och män, samtidigt 
som vården måste ta hänsyn till de faktiska könsskillnaderna som är medicinskt relevanta. 
Skillnaderna i vårdtillgång, vårdkvalitet och hälsa mellan kvinnor och män är oacceptabla. 
Moderaterna vill framförallt bygga ut den nära vården – primärvården. Det förbättrar 
tillgängligheten och förutsättningarna för en mer jämlik vård. 
 

  
6. Trots att Sverige har en lag mot könsstympning har ingen dömts. Vilka är era förslag för 
att förebygga könsstympning och se till att förövare döms?  
 
Förbudet mot kvinnlig könsstympning i Sverige infördes redan 1982, men har bara lett till två 
fällande domar. I juli 2017 skärptes straffskalan för brottet. Men det räcker inte – lagen 
behöver också användas. Förövare ska dömas, medan kvinnor och flickor ska erbjudas den 
vård de behöver. Könsstympning är ett allvarligt brott och samhället kan inte välja att 
blunda. Därför behöver lagstiftningen ses över för att undersöka varför den inte gett avsedd 
effekt, till exempel är det möjligt att myndigheter behöver bli bättre på att kartlägga och 
upptäcka könsstympning. Det behövs också ett förebyggande arbete så att könsstympning 
inte sker över huvud taget.  
 

  
7. Hur vill ni öka kvaliteten och jämställdheten i skolan i socioekonomiskt svaga områden? 
 
Tyvärr får alla elever inte får en lika bra utbildning oavsett bakgrund. Det finns skolor där fler 
än hälften av eleverna inte når gymnasiebehörighet, och ofta ligger dessa skolor i 
utanförskapsområden som präglas av hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå bland de 
vuxna. Läsåret 2017 lämnade nästan var femte elev grundskolan utan att vara behörig till 
gymnasiet. Det är den högsta siffran som någonsin har uppmäts. Det statliga ansvaret för 
dåliga skolor måste bli större och fungera bättre. Vi vill därför införa nationella kvalitetskrav 
som alla skolor måste nå upp till. De skolor som inte klarar av att möta kraven måste 
genomföra förändringar eller läggas ned. Moderaterna vill också locka fler skickliga lärare till 
utanförskapsområden genom särskilda karriärtjänster. 
 

 



8. I kölvattnet av #metoo, vilka är era viktigaste förslag för att minska sexuella trakasserier 
och övergrepp i arbetslivet?  
 
Ett misstänkt sexuellt övergrepp är alltid en polisiär fråga. Moderaterna vill ge Polisen mer 
resurser så att sexualbrottsutredningar sker snabbt och grundligt, istället för att läggas på 
hög. Moderaterna har också lagt fram ett åtgärdsprogram med förslag på både skärpt 
lagstiftning och förbättringar av rättsväsendets hantering av sexualbrott. Till exempel ska det 
finnas särskilda sexualbrottsgrupper i varje polisregion. Men det krävs också ett brett 
förebyggande arbete för att komma åt problem i arbetslivet såsom sexistisk jargong. 
Moderaterna vill därför stödja privata och ideella initiativ som arbetar för att stävja skeva 
värderingar på olika nivåer i samhället. Vi ser också att #metoo-grupperna har lämnat 
gemensamma förslag för att minska sexuella trakasserier i skola och arbetsliv, och vi vill 
gärna titta vidare på de förslagen.   
 

 
9. Vilka strategier har ert parti för att säkerställa en jämställd representation av kvinnor 
och män inom partiet, i beslutsfattande organ, på valbara listor med mera? 
 
Moderaterna är ett parti där alla ska känna sig välkomna och trygga. Våra värderingar om 
individuell frihet, personligt ansvar, jämlikhet och företagsamhet är omöjliga att förena med 
diskriminering och trakasserier. I kölvattnet av #metoo tog partistyrelsen initiativ till ett 
internt projekt som omfattar hela Moderaterna. Dels ska projektet utvärdera hanteringen av 
#metoo, dels ska projektet se över just partikulturen och övergå i ett aktivt, uthålligt och 
långsiktigt arbete på jämställdhetsområdet. Sedan tidigare har partiet en policy och 
handlingsplan mot kränkande särbehandling. Genom förbundet Moderatkvinnorna finns 
dessutom ett kvinnligt nätverk och ett mentorsprogram för att uppmärksamma talangfulla 
kvinnor inom partiet.  
 

 
10. Utrikes födda kvinnor är underrepresenterade i politiskt beslutsfattande och bara 3 % 
av ledamöterna i riksdagen är kvinnor med utrikes bakgrund. Har ert parti en strategi för 
att spegla befolkningen och öka representationen av utrikes födda kvinnor? 
 
Moderaterna är öppet för alla som delar våra värderingar och vill engagera sig politiskt. Vi 
anser att en mångfald inom partiet – oavsett om det gäller erfarenhet, utbildning, ålder, kön 
eller bakgrund – bidrar till en värdefull bredd av perspektiv på olika samhällsutmaningar och 
problem. Vårt mål är att därför nå ut till så många som möjligt med vår kommunikation och 
att inte exkludera någon. Framförallt ser vi att det är mycket viktigt att fortsätta bygga våra 
lokala nätverk och föreningar. Genom att vara närvarande i sammanhang nära människors 
vardag kan vi locka fler människor som kanske inte tidigare varit aktiva inom politiken. I våra 
stadgar finns dessutom en uttalad ambition om att partiets kandidater bör avspegla 
väljarkåren i förhållande till kön, etnisk bakgrund, ålder, regional förankring, m.m. 
 

  
 
 



11. Vilka är era förslag för att kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, t.ex. 
nyanlända kvinnor, ska komma i arbete och nå ekonomisk självständighet? 
 
Först och främst måste det bli mer lönsamt att arbeta. Vi sänker skatten för alla som arbetar, 
och särskilt för dem med lägre inkomster. Samtidigt föreslår vi ett bidragstak, så att det alltid 
ska löna sig att gå från bidrag till jobb. Dessutom måste vi sänka trösklarna till 
arbetsmarknaden, till exempel genom att införa en ny anställningsform: inträdesjobb. Det 
innebär att man kombinerar arbete och praktik; man får självfallet lön för den tid man 
jobbar, men inte full lön eftersom man inte jobbar fullt ut. Vi ser också att utrikes födda 
kvinnor och ensamstående kvinnor med barn är överrepresenterade i försörjningsstödet. 
Genom att erbjuda utökad rätt till förskola för barn till föräldrar med försörjningsstöd vill vi 
underlätta för dessa kvinnor att delta i till exempel svenskundervisning som kan stärka deras 
ställning på arbetsmarknaden. Vi vill också införa obligatorisk samhällsorientering för 
nyanlända, så att den som vill bygga sin framtid i Sverige snabbare ska komma in i samhället. 
 

  
12. Vilka förslag har ni för att minska inkomstskillnaden mellan kvinnor och män? 
 
Det finns strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män – och det måste motverkas 
både på kort och lång sikt, på flera olika sätt och på alla nivåer i samhället. 
Lönediskriminering är inte tillåtet och ska hanteras inom ramen för befintlig lagstiftning. 
Moderaterna vill att den nya och sammanhållna diskrimineringslagstiftningen ska utvärderas 
för att se om förändringen gett avsedd effekt. Att kvinnor ofta har lägre lön än män beror 
också på att de jobbar i yrken med lägre lön och att kvinnor jobbar deltid i högre 
utsträckning än män. Genom att göra det mer lönsamt att arbeta vill vi bland annat 
uppmuntra fler att arbeta heltid, och det krävs även långsiktiga attitydförändringar för att 
minska könssegregationen på arbetsmarknaden. Samtidigt är löner i huvudsak en fråga för 
parterna i Sverige. När det gäller strukturella löneskillnader så finns det inget som hindrar att 
ett fackförbund sluter avtal med högre lönepåslag än i den konkurrensutsatta sektorn.  
 

  
13. Vilka satsningar vill ni göra för att komma åt den ojämställda fördelningen av obetalt 
arbete? 
 
Kvinnor och män arbetar i genomsnitt lika många timmar per dygn, men män ägnar mer tid 
åt förvärvsarbete och kvinnor ägnar mer tid åt hemarbete. Detta bidrar till ojämställdhet – 
både i vardagen och i plånboken. Att kvinnor förvärvsarbetar deltid i högre utsträckning än 
män är både en orsak till och konsekvens av att kvinnor generellt sett utför mer arbete i t.ex. 
hemmet. Moderaterna vill uppmuntra fler kvinnor till heltidsarbete genom att göra det mer 
lönsamt att arbeta. Men även kvinnor som arbetar heltid utför ofta en större del av 
hemarbetet. Ytterst handlar detta om var och ens inställning till och medvetenhet om 
ansvarsfördelningen i hushållet. En mer jämlik fördelning kräver långsiktiga 
attitydförändringar. På kortare sikt kan politiska förslag också spela roll. Moderaterna 
föreslår bland annat tredubblat RUT-avdrag. Det skapar fler enkla jobb samtidigt som 
livspusslet kan underlättas för många.  
 

  



14. Hur ställer ni er till det ojämställda uttaget av föräldraförsäkringen? Vill ni åtgärda det 
och i så fall hur? 
 
Moderaterna har inga förslag om att förändra föräldraförsäkringens nuvarande utformning 
avseende reserverade dagar. Dagens försäkring ger föräldrar möjlighet att planera sin 
ledighet på det sätt som passar deras situation bäst. Det är dock viktigt att både kvinnor och 
män är medvetna om hur föräldraledighet påverkar deras pension och livsinkomst. Vi vill 
också genomföra förslaget om att även en sambo ska kunna ta ut föräldraledighet. Samtidigt 
ser vi att kvinnor generellt sett är föräldralediga längre än män, och kvinnor stannar också 
oftare än män hemma från arbetet för att vårda sjuka barn. Även om utvecklingen går åt rätt 
håll går det alldeles för långsamt.  
 

  
15. Tycker ni att fler kvinnor och flickor på flykt ska kunna få skydd i Sverige? Vill ni 
återinföra möjligheten att komma till Sverige som anhöriginvandrare?  
 
Alla som kommer till Sverige – inklusive kvinnor och flickor – ska få sin sak prövad. De 
människor som är i behov av skydd har rätt att stanna, medan de som inte har skyddsskäl 
måste återvända. På sikt anser Moderaterna att EU bör övergå till ett kvotflyktingsystem där 
prövning av asylskälen sker i ett säkert område utanför EU:s gräns, vilket skulle ge möjlighet 
att erbjuda skydd till dem som behöver det allra mest. Det skulle sannolikt också förbättra 
kvinnors och flickors möjlighet att söka skydd i Sverige, eftersom en konsekvens av dagens 
system är att bara de med bäst förutsättningar (ofta män och pojkar) lyckas göra den långa 
och svåra resan till vårt land. Vad gäller anhöriginvandring vill Moderaterna att den 
begränsning som finns idag ska utvärderas löpande; utvärderingen ska exempelvis ta hänsyn 
till hur lagstiftningen på detta område ser ut i andra jämförbara länder. 
 

 
16. Barnmorskebristen i landet är akut och kvinnors otrygghet och rädsla inför förlossning 
ökar. Om ni bildar regering, kommer ni att satsa resurser för att öka bemanningen inom 
förlossningsvården? Ja/Nej 
 
a. Om ja: hur mycket ska ni satsa, hur många fler barnmorskor kan vi förvänta oss? 
b. Om nej: hur vill ni istället bemöta situationen inom förlossningsvården och se till att 
bemanningen stärks? 
 
Moderaterna satsar mer än en miljard kronor på förlossningsvården per år för att stärka 
vårdkedjan mödravård, förlossningsvård och eftervård samt förbättra arbetsvillkoren för 
landets barnmorskor. Dessutom vill Moderaterna öka antalet utbildningsplatser för 
barnmorskor. 
  

 
 
 
 



17. Sverige har ingen lag mot könsdiskriminerande reklam och det nuvarande systemet 
med självreglering (Reklamombudsmannen) är tandlöst. Kommer ni att föreslå en lag mot 
könsdiskriminerande reklam? Ja/Nej 
 
a. Om ja: när kan vi förvänta oss att en lag införs? 
b. Om nej: Vad är ert förslag för att minska sexistisk och könsdiskriminerande reklam? 
 
Vi delar uppfattningen att reklam som förmedlar en könsstereotyp bild inte är önskvärd i ett 
samhälle som strävar efter ökad jämställdhet och alla människors lika värde. Enligt vår 
mening är dock inte lagstiftning den rätta vägen att motverka könsdiskriminerande reklam. 
En sådan lagstiftning kan också kräva en grundlagsändring. Vi anser att det bästa sättet att 
motverka könsdiskriminerande reklam faktiskt är genom egenåtgärder, såsom 
Reklamombudsmannen. Systemet med egenåtgärder innebär enligt vår mening fördelar 
jämfört med lagstiftning på området då det är snabbare och flexiblare och kan anpassas till 
en marknad i ständig förändring. Regler som tagits fram av branschen själv bidrar också till 
större förståelse, kunskap och efterlevnad hos branschen. 
 

 
18. Regeringen har meddelat att surrogatmödraskap inte ska tillåtas i svensk sjukvård. Ett 
stort problem är dock att svenskar ingår kommersiella surrogatmödraskap i utlandet. Är ni 
för ett lagförslag om att förbjuda alla former av surrogatarrangemang? Ja/Nej 
 
a. Om ja: när kan vi förvänta oss ett lagförslag? 
b. Om nej: vilka andra åtgärder vill ni se för att minska antalet svenskar som ingår 
internationella surrogatarrangemang?  
 
Moderaterna har inga förslag som avser internationella surrogatmoderskap. Dock är 
Moderaterna öppna för att altruistiskt surrogatmoderskap bör tillåtas i Sverige under 
ordnade former. Lagstiftningen behöver utvecklas i takt med samhället. Frågan har varit 
aktuell i och med att den statliga utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” slutfördes år 
2016, men inga förslag om att tillåta surrogatmoderskap förväntas nå riksdagen. Vidare finns 
det redan idag barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmoderskap. Dessa barn behöver 
få en bättre rättslig situation och samma självklara trygghet som alla andra familjer. 


