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?
Vi vill bland annat införa en samtyckeslagstiftning så att det tydligt framgår att sex som inte
är frivilligt, är förbjudet. Vi vill också göra den största satsningen på polisen under 2000-talet,
med 2 miljarder kronor extra redan i år. I den nationella strategin för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor finns en mängd ytterligare åtgärder.

2. Vilka insatser vill ni se för att bekämpa prostitution och människohandel?
Vi har bland annat föreslagit att den som utnyttjar människor i arbete eller tiggeri ska kunna
dömas för ett nytt brott; människoexploatering. Vi har också föreslagit att straffet för
koppleri ska höjas, och att brottet människohandel ska förtydligas så att fler kan dömas för
brott. Självklart krävs också ett antal sociala insatser för att bekämpa prostitution och
människohandel.

3. Vilka insatser vill ni se för att få ett slut på barnäktenskap?
För att ingå äktenskap i Sverige ska parterna inte vara under 18 år. Sedan juli 2014 finns
ingen möjlighet till dispens från ålderskravet. När det gäller utländska barnäktenskap är det
viktig att skydda barn i Sverige mot äktenskap. Den socialdemokratiskt ledda regeringen
bereder just nu förslag om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott
med hedersmotiv.

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?
Vi förstärker förlossningsvården med en stor satsning på en miljard kr per år. Den satsningen
vill vi fortsätta efter valet. Syftet är att stärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön så
att fler vill och kan arbeta inom förlossningsvården. I mer glest befolkade län vill vi att de
extra resurserna ska kunna användas till bl a möjligheter att bo i anslutning till BB inför
förlossningen och bättre tillgänglighet till barnmorskor.

5. Utrikes födda kvinnor är en grupp som ofta har sämre hälsa och får sämre vård– vad vill
ni göra för att motverka detta?
Vi vill förstärka primärvården – särskilt i områden där många utlandsfödda bor – så att
tillgängligheten och kvaliteten ökar. I dessa områden är det också viktigt att arbeta med
uppsökande verksamhet för att nå dessa kvinnor.

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?
Vi vill öka resurserna till polisen de kommande åren, vilket ger förutsättningar för att ännu
bättre bekämpa brott. Det är viktigt att nyanlända får information om att könsstympning är
förbjudet i Sverige. Sådan information kan ske i samband med annan samhällsintroduktion
samt av sjukvården, t.ex. barnhälsovården.

7. Hur vill ni öka kvaliteten och jämställdheten i skolan i socioekonomiskt svaga områden?
Vi se till att alla skolor är bra och arbetar aktivt värdegrundsfrågor. Vi vill satsa på de
skolorna med tuffast förutsättningar och se till att oseriösa aktörer inte får förtroende att
bedriva utbildning. Vi vill förbjuda religiösa friskolor. För att elever i socioekonomiskt utsatta
områden ska ges samma möjligheter och en likvärdig utbildning behöver resurser fördelas
mer efter behov.

8. I kölvattnet av #metoo, vilka är era viktigaste förslag för att minska sexuella trakasserier
och övergrepp i arbetslivet?
Det är arbetsgivaren som är ansvarig på arbetsplatsen. Ofta sker arbetet i nära samverkan
med de fackliga organisationerna. Vi tror att det viktigaste är att fler får trygga och fasta
anställningar eftersom det finns ett tydligt samband mellan trakasserier och osäkra
anställningar. Riksdagen fattat beslut om att göra det svårare att stapla visstider på
varandra. Vi har också gjort stora satsningar på Arbetsmiljöarbetet.

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?
Vi socialdemokrater använder oss av principen med varvade listor.

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?
Inom vårt parti gäller principen ”varannan damernas”.

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?
Det handlar om tillgång till utbildning och möjlighet att ta ett jobb. Det har startat ett antal
snabbspår inom många olika yrken. Det finns en rad olika typer av steg på vägen in i
arbetslivet, t.ex. Extratjänst eller ett etableringsjobb. Vi vill framhålla betydelsen av
utbildning och praktik. Hur föräldraförsäkringen fördelas är också betydelsefullt.

12. Vilka förslag har ni för att minska inkomstskillnaden mellan kvinnor och män?
Socialdemokraterna vill förbättra föräldraförsäkringen så att den individualiseras och delas
lika mellan föräldrarna. Heltid måste bli norm på hela arbetsmarknaden. Kvinnors
anställningsformer måste bli tryggare och det obetalda arbetet måste fördelas mer lika.
Därutöver måste arbetsmarknadens parter som förhandlar löner hålla i arbetet med att
minska löneskillnaderna.

13. Vilka satsningar vill ni göra för att komma åt den ojämställda fördelningen av obetalt
arbete?
Föräldraförsäkringen liksom kvinnors otryggare anställningsformer spelar stor roll för
fördelningen av obetalt arbete. Socialdemokraterna vill förbättra föräldraförsäkringen så att
den individualiseras och delas lika mellan föräldrarna. Vi vill ha heltid som norm på hela
arbetsmarknaden och stoppa kvinnors otrygga anställningsformer.

14. Hur ställer ni er till det ojämställda uttaget av föräldraförsäkringen? Vill ni åtgärda det
och i så fall hur?
Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska
behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Socialdemokraterna vill förändra
föräldraförsäkringen. På sikt ska försäkringen ska delas i tre lika delar. En tredjedel för
vardera föräldern och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut.
Ytterligare steg ska tas under mandatperioden.

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 har rätt att söka asyl i Sverige oavsett kön. Sverige har utökat antalet kvotflyktingar
vilket får till följd att fler kvinnor och barn får möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige,
oftast är det kvinnor och barn som befinner sig i flyktinglägren. De som får permanent
uppehållstillstånd får möjlighet att återförenas med sin familj.

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?
a. Ja, i år satsar vi en miljard kr i öronmärkt stöd till förlossningsvården. Pengarna kan
bland annat användas för förändrad arbetsorganisation (kortare och bättre
arbetstider) och för att anställa mer personal och därmed skapa en mer trivsam och
attraktiv arbetsmiljö.

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
a. Om ja: när kan vi förvänta oss att en lag införs?
Branschen har ett stort ansvar när det gäller att motverka könsdiskriminerande reklam. Det
är positivt att man inrättat den branschfinansierade stiftelsen Reklamombudsmannen. Den
socialdemokratiskt ledda regeringen har inlett en dialog med aktörerna i branschen och
uttryckt beredskap för att gå fram med en lagstiftning vid behov. Vi socialdemokrater
förväntar oss att regeringen återkommer med förslag om lagstiftning.

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?
b. Nej. Sveriges riksdag kan inte lagstifta om vad som ska gälla i andra länder. Sverige
ska följa barnkonventionen: Alla barn har rätt att få kännedom om sitt ursprung. Detta
kommer det nu finnas stöd för i svensk lagstiftning. En offentlig debatt om riskerna med
surrogatarrangemang göra att fler par tvekar inför att använda sig av surrogatmödrar i andra
länder.

