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Hur jämställda är kvinnor i Sverige? 
Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Läs detta först
Den här boken beskriver hur kvinnor och män har det i Sverige idag
och vad som måste förändras för att de
ska ha samma friheter och rättigheter att forma sina liv, 
att vara med i samhället lika mycket och att inte bli diskriminerade. 

Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. 
Men fortfarande finns det mycket att göra 
för att förbättra jämställdheten här. 

Sveriges Kvinnolobby ger ut boken
Vi är en organisation för svensk kvinnorörelse 
som arbetar för att
förbättra kvinnors villkor i samhället. 
Sveriges Kvinnolobby tillhör inget politiskt parti. 
Vi stödjer ingen särskild kyrka. 
Vi har fått pengar från Ungdomsstyrelsen för att ge ut boken.

I boken beskriver vi Förenta Nationernas, FN:s, beslut 
om att avskaffa all slags diskriminering
mot kvinnor. Vi har valt ut några bestämmelser
som vi berättar om.
Det är de bestämmelser som Sveriges Kvinnolobby
utgår från när vi arbetar. 

Vi har skrivit boken på lätt svenska för att alla
ska kunna läsa den. Vi tycker det är viktigt
att alla kan lära sig om kvinnors rättigheter. 
Centrum för Lättläst har hjälpt oss. 

Stockholm i september 2009

Gertrud Åström
Ordförande i Sveriges Kvinnolobby
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Om FN:s Kvinnokonvention

Förenta Nationerna, FN, har bestämt 
att det ska finnas bestämmelser om mänskliga rättigheter.
De mänskliga rättigheterna säger  
att alla människor är lika mycket värda 
och att män och kvinnor har samma rättigheter. 

De mänskliga rättigheterna säger
att alla är födda fria och  
att ingen människa ska bli diskriminerad
Att bli diskriminerad betyder
att bli orättvist behandlad.
 
De länder som sagt ja till de mänskliga rättigheterna
måste också se till 
att kvinnor och män har lika rättigheter
när det gäller ekonomi, kultur, politik, 
och när det gäller hur de kan leva sina liv.
Kvinnor blir ändå ofta diskriminerade.
 
Därför har FN också gjort en Kvinnokonvention
med bestämmelser för hur det ska bli slut på 
diskrimineringen av kvinnor. 
Det finns 30 bestämmelser i konventionen. 
16 bestämmelser handlar om hur länderna ska göra,
till exempel bestämma om lagar. 

Länderna som sagt ja till Kvinnokonventionen
har bestämt sig för att göra allt som behövs för
att få slut på diskrimineringen. 
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Nu är 185 länder med i Kvinnokonventionen. 
USA och Somalia säger inte ja till bestämmelserna. 
Många andra länder säger inte ja 
till en del av bestämmelserna, 
särskilt inte de bestämmelser som handlar om  
att få barn och om rätten att ärva.

Sverige har sagt ja
Sveriges regering sa ja till Kvinnokonventionen år 1980. 
Det betyder att regeringen har bestämt 
att få slut på all diskriminering mot flickor och kvinnor. 
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FN:s Kvinnokonvention

Vi har valt att samla de viktigaste bestämmelserna här.
I kapitel 3 och 4 kan du läsa om hur bestämmelserna
används i Sverige.

Bestämmelse 1 
Detta är diskriminering
När kvinnor har sämre möjligheter
eller blir sämre behandlade än män
är det diskriminering av kvinnor.

När kvinnor inte får samma mänskliga rättigheter
som män,
är det diskriminering av kvinnor.

Diskriminering av kvinnor är också
när de inte har samma friheter som män  
när det gäller politik, ekonomi, kultur  
och att vara aktiva i samhället. 

Bestämmelse 2
Länderna säger nej till diskriminering
Länderna säger bestämt nej  
till all sorts diskriminering av kvinnor. 
Länderna ska arbeta politiskt 
på bästa och snabbaste sätt 
för att få slut på diskrimineringen. 

Detta ska länderna göra: 
Länderna ska skriva lagar  
som förbjuder diskriminering av kvinnor
och se till att alla följer lagarna. 
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Länderna ska se till  
att de som bryter mot lagar om diskriminering
kan bli straffade. 

Länderna ska se till att domstolar  
och andra myndigheter 
skyddar kvinnors rättigheter  
lika bra som männens rättigheter. 

Länderna ska inte göra sådant  
som diskriminerar kvinnor
och även se till att inga myndigheter diskriminerar. 

Länderna ska se till att personer,  
företag eller föreningar 
inte diskriminerar kvinnor. 

Länderna ska skriva nya lagar  
för att få bort allt i samhället 
som diskriminerar kvinnor. 

Länderna ska ta bort alla lagar
som kan diskriminera kvinnor.  

Bestämmelse 3
Lika rättigheter
Länderna ska göra allt som de kan
när det gäller politik, kultur och ekonomi 
för att kvinnor ska kunna utvecklas  
och få bättre liv. 

Länderna ska också se till att kvinnor  
har samma möjlighet 
och samma frihet som män 
att leva efter de mänskliga rättigheterna. 

Bestämmelse 4
Tillfälliga lagar kan hjälpa
Ibland kan länder behöva göra tillfälliga lagar
för att det ska gå fortare  
att få ett jämställt samhälle. 
De tillfälliga lagarna är inte diskriminerande 
och länderna ska ta bort dem 
när det har blivit jämställt mellan kvinnor och män.   
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Länderna kan bestämma om särskilda lagar
som skyddar mammor med barn. 
De lagarna är inte diskriminerande. 

Bestämmelse 5
Leva jämställt
Länderna ska göra det som behövs  
för att få slut på sådana sätt att leva  
och sådana vanor som säger 
att kvinnor är mindre värda än män 
och som gör att kvinnor har ett sämre liv. 

Länderna ska se till att alla förstår 
att kvinnor och män tillsammans har ansvar
för att ta hand om och uppfostra barnen. 
Barnens utveckling ska vara det viktiga. 

Bestämmelse 6 
Stoppa prostitution
Länderna ska bestämma lagar  
och arbeta på alla sätt
för att ingen ska köpa kvinnor 
eller använda kvinnor som prostituerade. 

Bestämmelse 7
Rätt till politiskt arbete
Länderna ska arbeta  
för att kvinnor inte ska bli diskriminerade i politiken.

Kvinnor ska ha samma möjligheter som män
att bli valda till politiker. 

Kvinnor ska ha samma möjligheter som män
att arbeta politiskt för att förändra samhället.

Kvinnor ska ha samma möjligheter som män
att vara med i politiska föreningar 
och i andra föreningar för att påverka samhället. 
Kvinnor ska kunna ha alla slags arbeten 
i samhällets myndigheter. 
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Bestämmelse 8 
Samarbete med andra länder
Länderna ska se till  
att kvinnor har samma möjligheter som män 
att arbeta politiskt för sitt land.
De ska inte bli diskriminerade
när de arbetar
tillsammans med andra länder.  

Bestämmelse 9 
Rätt till medborgarskap
Kvinnor ska ha samma rätt som män 
att bli medborgare i ett land
och att behålla sitt medborgarskap
eller att byta sitt medborgarskap. 

Lagar ska säga att kvinnors medborgarskap 
inte ska ändras,  
eller bli samma som mannens 
om kvinnan gifter sig med en utlänning
eller om mannen byter medborgarskap. 

Kvinnan får inte heller förlora medborgarskapet i ett land
för att hon gifter sig med en utlänning 
eller för mannen byter medborgarskap. 

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män
att påverka vilket medborgarskap deras barn ska ha. 

Bestämmelse 10 
Rätt till utbildning
Kvinnor ska ha samma rättigheter som män i utbildningar. 
Kvinnor ska få information om utbildning,  
få börja studera och kunna få betyg från skolor,  
både på landet och i städerna. 
 
Detta ska gälla alla skolor,  
från förskola till utbildningar på universitet,  
tekniska utbildningar och yrkesutbildningar. 
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Kvinnor ska komma in på samma kurser, 
och kunna göra samma prov, 
ha lika kunniga lärare 
och lika bra skollokaler och böcker 
och skolmaterial som män. 

Kvinnor ska ha samma möjlighet som män 
att söka om och även få pengar 
för att kunna studera. 

Kvinnor ska ha samma möjlighet som män 
att få lära sig läsa och skriva. 

Länderna ska se till att kvinnor inte slutar sina utbildningar
för tidigt. 
Länderna ska hjälpa de flickor och kvinnor
som har slutat skolan för tidigt. 

Kvinnor ska ha samma möjlighet som män 
att vara med på idrott och gymnastik i skolorna. 
 
Bestämmelse 11 
Rätt till arbete
Länderna ska se till att kvinnor inte diskrimineras
på arbetet och i arbetslivet. 
De som anställer ska använda samma bestämmelser
när de anställer kvinnor som när de anställer män.

Kvinnor ska ha lika lön som män om de har samma slags arbete. 
Kvinnor ska ha samma rättigheter att få bidrag som män 
om de blir arbetslösa, sjuka eller skadade på arbetet.
De ska också ha samma rätt till pension som män. 

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män
att arbeta i en bra arbetsmiljö.  
När de väntar barn, ska kvinnor skyddas extra,
till exempel vara lediga om jobbet är tungt. 

Kvinnor som har arbeten  
som kan vara skadliga om de är med barn 
ska få extra skydd, 
eller få byta arbete eller få vara sjukskrivna. 
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Det ska vara förbjudet att avskeda kvinnor
för att de gifter sig eller 
för att de är med barn, 
eller för att de är föräldralediga. 
Kvinnor ska kunna vara lediga från jobbet
och få pengar av staten när de får barn. 
De ska inte förlora arbetet, 
eller fördelar i arbetet
eller bidrag för att de får barn. 

Samhället ska ordna till exempel förskola
så att föräldrar har möjlighet att arbeta 
och vara med och påverka i samhället. 

Bestämmelse 12
Rätt till sjukvård 
Länderna ska skriva lagar 
som får slut på diskriminering av kvinnor i sjukvården 
och hälsovården. 
Kvinnor ska ha lätt att komma till hälsovården.
Om de vill ska de få information om att skaffa barn 
och om preventivmedel. 

Kvinnor ska få tillräcklig, gratis och bra vård 
när de är med barn, när de föder barn 
och efter att de fött barn. 

Kvinnor ska få bra mat när de är gravida 
och när de ammar. 

Bestämmelse 13
Rätt till sin egen ekonomi
Kvinnor ska ha samma rätt som män 
att få pengar och bidrag till familjen. 

Kvinnor ska ha samma rätt som män 
att ta banklån och andra lån. 

Kvinnor ska ha samma rätt som män 
att hålla på med idrott eller kultur, vara med i föreningar
och annat som man gör på fritiden.

�0



��

Bestämmelse 14
Kvinnor på landsbygden 
Kvinnor på landsbygden i andra, fattiga länder,
ska ha samma rättigheter som kvinnor i städerna.

Bestämmelse 15 
Lika inför lagen
Länderna ska se till att lagar gäller lika 
för kvinnor och män. 
 
Länderna ska se till att kvinnor och män 
har samma rättigheter när det handlar om lagar, 
till exempel att anmäla någon för ett brott. 

Kvinnor ska ha samma rätt som män 
att skriva avtal och äga pengar, hus eller företag. 
Ett avtal som är skrivet så att det 
försämrar kvinnors rättigheter, gäller inte.
 
Länderna ska se till att kvinnor har samma rätt 
som män att resa, och att välja var de vill bo. 

Bestämmelse 16
Rätt till familjeliv
Kvinnor ska ha samma rätt att gifta sig som män. 
Kvinnor ska ha rätt att välja  
vem de vill gifta sig med.
De ska bara gifta sig om de själva vill. 

Kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter
när de är gifta och om de skiljer sig. 

Kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter
när de är föräldrar, både de som är gifta och ogifta
när det gäller frågor om barnen. 
Barnens bästa ska alltid gälla först. 

Kvinnor ska ha rätt att välja hur många barn de vill ha, 
och hur lång tid som ska gå mellan barnen.
De har också rätt att få utbildning och information
så att de kan använda denna rättighet. 

Kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter
när det gäller att adoptera barn 
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eller att vara förmyndare eller god man för barn. 
Barnens bästa ska alltid gälla först. 

Kvinnor har samma rättigheter som män
att till exempel välja familjenamn eller välja yrke. 

Varje stat ska ha en lag  
som säger hur ung en person ska 
vara för att få gifta sig.
Barn ska inte få gifta eller förlova sig.
Bara vuxna personer får gifta sig. 
Staten ska skriva ett intyg till personer som gifter sig.
Intyget är beviset på ett äktenskap.
Staterna får bara skriva sådana intyg till vuxna personer.

��
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Sverige och jämställdheten 

Det står i FN:s Kvinnokonvention 
att varje lands regering ska skriva en rapport 
vart fjärde år och lämna till Kvinnokommittén. 
Rapporten ska beskriva hur landet arbetar 
med jämställdheten och för att följa Kvinnokonventionen. 

Regeringens rapport visar att Sverige 
har gjort ett bra arbete för jämställdheten. 
Sverige har skrivit bra lagar, planer 
och bestämt om utbildningar i jämställdhet. 

Men det saknas bestämmelser 
för att kontrollera att lagarna följs  
och att det verkligen blir jämställt. 
Det saknas också bestämmelser om straff 
för dem som inte följer lagar om jämställdhet. 

Regeringen verkar tycka att det är bra  
att personer arbetar för jämställdhet,
frivilligt och utan lön.
Istället borde regeringen se till att personer 
kan arbeta för jämställdhet i sitt arbete. 

Diskriminering av kvinnor sker på flera sätt
Många flickor och kvinnor blir diskriminerade
på flera sätt.
De blir diskriminerade för att de är kvinnor 
men också för vilken hudfärg de har, 
varifrån de kommer, vilken religion de har
eller för att de har funktionsnedsättning. 
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I arbetslivet blir många kvinnor diskriminerade 
både för att de är kvinnor och för något annat. 

Jämställd statlig ekonomi
Att planera statens ekonomi jämställt 
är ett bra sätt att få rättvisa mellan kvinnor och män.
Då kan man också se hur staten använder sina pengar
och hur det kan bli annorlunda.

Regeringen säger också att ekonomisk jämställdhet 
är bland det viktigaste i jämställdhetspolitiken.
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Hur följer Sverige  
Kvinnokonventionen?

Stoppa diskriminering
Bestämmelse 2 
Länderna säger nej till diskriminering
Länderna säger strängt nej  
till all sorts diskriminering av kvinnor. 
Länderna ska arbeta politiskt 
på bästa och snabbaste sätt 
för att få slut på diskrimineringen. 
 
Länderna ska skriva lagar  
som förbjuder diskriminering av kvinnor
och se till att alla följer lagarna. 

Länderna ska se till  
att de som bryter mot lagar om diskriminering
kan bli straffade. 

Länderna ska se till att domstolar  
och andra myndigheter 
skyddar kvinnors rättigheter  
lika bra som männens rättigheter. 

Länderna ska inte göra sådant  
som diskriminerar kvinnor
och även se till att inga myndigheter diskriminerar. 

Länderna ska se till att personer,  
företag eller föreningar 
inte diskriminerar kvinnor. 
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Länderna ska skriva nya lagar  
för att få bort allt i samhället 
som diskriminerar kvinnor. 

Länderna ska ta bort alla lagar
som kan diskriminera kvinnor.  

Kvinnolobbyn säger:
Sveriges lagar är inte jämställda
Sveriges grundlagar är de fyra lagar 
som står över alla andra lagar. 
Grundlagen Regeringsformen handlar om  
att Sverige ska följa de mänskliga rättigheterna. 

Men Regeringsformen beskriver inte hur 
Sverige ska lösa problemet med 
att det inte är jämställt i verkligheten. 

Lagar om att skriva och säga vad man vill  
Två andra grundlagar 
är Tryckfrihetsförordningen
och Yttrandefrihetsgrundlagen. 

De lagarna handlar om rättigheter att trycka texter 
och att få säga vad man vill. 

Tryckfrihetslagen handlar till exempel om 
hur man får trycka pornografi, 
alltså bilder och texter som handlar om sex. 

Tryckfrihetslagen säger  
att pornografi inte får visas där barn och unga kan se den
därför att pornografi kan skada unga 
i deras utveckling. 

Tryckfriheten förbjuder att man får trycka
barnpornografi därför att man vill skydda 
barnen som blir utnyttjade i barnpornografi. 

 Nu visar Tryckfrihetslagen att Sverige inte 
tänker jämställt, utan att det är okej 
att kvinnor blir utnyttjade i pornografi. 

��
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Skydda kvinnor mot våld
Bestämmelse 3
Lika rättigheter
Länderna ska göra allt de kan när det gäller politik,
kultur och ekonomi 
för att kvinnor ska kunna utvecklas och få bättre liv. 

Länderna  ska också se till att kvinnor  
har samma möjlighet 
och samma frihet som män 
att leva efter de mänskliga rättigheterna.
 
Bestämmelse 6 
Stoppa prostitution
Länderna ska bestämma lagar  
och arbeta på alla sätt
för att ingen ska köpa kvinnor 
eller använda kvinnor som prostituerade.

Bestämmelse 16
Rätt till familjeliv 
Kvinnor ska ha samma rätt att gifta sig som män. 
Kvinnor ska ha rätt att välja vem de vill gifta sig med.
De ska bara gifta sig om de själva vill. 

Kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter
när de är föräldrar, både de som är gifta och ogifta
när det gäller frågor om barnen. 
Barnens bästa ska alltid gälla först. 

Kvinnor ska ha rätt att välja hur många barn de vill ha, 
och hur lång tid som ska gå mellan barnen.
De har också rätt att få utbildning och information
så att de kan använda denna rättighet. 

Kvinnor har samma rättigheter som män
att till exempel välja familjenamn eller välja yrke. 

Varje stat ska ha en lag som säger hur ung en person ska 
få vara för att få gifta sig.
Bara vuxna personer får gifta sig. 
Staten ska skriva ett intyg till personer som gifter sig.
Intyget är beviset på ett äktenskap.
Staterna får bara skriva sådana intyg till vuxna personer.
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Kvinnolobbyn säger:
Myndigheterna ska skydda kvinnor
Myndigheter bryr sig för lite om 
att arbeta för att skydda kvinnor mot våld. 
Myndigheterna använder inte de lagar som finns 
och skriver inga planer 
för hur de ska få slut på våldet. 

Lagen säger att kommunerna måste hjälpa 
sina invånare mot våld.

Kvinnor som söker hjälp när de blir slagna
får olika hjälp i olika kommuner. 

Besöksförbud
År 2003 kom en lag som säger  
att män som slår och förföljer sina kvinnor 
kan få besöksförbud. 
Då får de inte komma hem till kvinnan. 

Lagen används inte mycket  
därför att domstolarna tycker det är svårt  
att veta när den ska gälla. 

Kvinnor utan permanent uppehållstillstånd 
Kvinnor som inte har permanent uppehållstillstånd i Sverige
och som blir slagna har det mycket svårt. 
Utlänningslagen säger att kvinnor som blir slagna
ska kunna stanna i Sverige för att få skydd. 

Legitimation och id-kort
Kvinnor som är medborgare i andra länder 
måste ha någon nära familjemedlem med sig
om de ska skaffa nytt id-kort. 
Familjemedlemmen ska bevisa att kvinnan 
är den hon säger att hon är. 

Om en kvinna har blivit slagen eller hotad av hedersvåld
och brutit kontakten med sin familj
kan hon inte skaffa nytt id-kort eller bankkonto.
Utan id-kort kan hon inte heller söka vård.

��
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Pornografi och sexuellt våld
Från år 1999 finns en lag i Sverige 
som förbjuder människor att köpa andra människor
för att ha sex med dem. 
Lagen har gjort mycket nytta för att minska
prostitution och sexköp.

Handel med människor  
för att använda dem sexuellt
Sexuell handel med människor  
är ett av de allvarligaste brotten mot kvinnors rättigheter
och skadar kvinnorna mycket. 
Lagen om sexköp i Sverige är bra för att få slut
på sexuell handel både i Sverige 
och mellan Sverige och andra länder. 

Förbud mot barnpornografi
Lagen Brottsbalken förbjuder barnpornografi, 
alltså sexuella bilder där barn är med. 
Lagen säger att det är förbjudet att göra, 
sälja eller att ha bilder med barnpornografi. 
 
Internet
Många sexuella brott som våldtäkt, prostitution
och sexuellt tvång börjar med kontakt på internet. 
Var tredje elev i nionde klass 
har blivit kontaktad på internet  
med sexuella frågor av någon vuxen. 

Våldtäkt
Allt fler personer anmäler våldtäkt till polisen
varje år.
Nästan alla som våldtar är män. 
Många kvinnor som blir våldtagna är unga. 
Nästan en tredjedel av de som anmälde 
att de blivit våldtagna var under 18 år. 
Också de män som våldtar är ofta unga. 

Svensk sjukvård har inga bra bestämmelser för  
hur de ska ta hand om kvinnor som söker hjälp
efter att de har blivit våldtagna eller slagna. 
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Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
En undersökning från år 2007  
visar att många kvinnor med funktionsnedsättning blir slagna
eller råkar ut för annat våld eller övergrepp. 
De flesta kvinnojourer är inte
anpassade för personer med funktionsnedsättning. 
 
Personal i sjukvården är dålig på att fråga 
kvinnor med funktionsnedsättning
som söker vård för skador,
om skadorna kommer från våld eller övergrepp. 
Ofta tror sjukvården att skadorna kommer av 
funktionsnedsättningen eller sjukdomen. 

Hedersvåld 
I Sverige finns flera tusen unga kvinnor  
som blir hotade 
för att de vill bryta mot familjens hedersregler. 
En del kvinnor blir dödade  
för att de bryter mot reglerna.
Flera hundra kvinnor behöver hjälp med skyddade bostäder. 
 
Flickor och kvinnor som fått nytt namn och bostad
för att vara skyddade  
måste ansöka om detta varje år.  
Detta är krångligt och kvinnorna blir mycket stressade. 
Skyddet med nytt namn och adress  
måste gälla flera år i taget. 
Då kan kvinnorna bättre planera sin framtid. 

�0
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Ändra uppfattningar om kvinnor och män 

Bestämmelse 5
Leva jämställt
Länderna ska göra det som behövs  
för att få slut på sådana sätt att leva  
och sådana vanor som säger 
att kvinnor är mindre värda än män
och som gör att kvinnor har ett sämre liv. 

Kvinnolobbyn säger:
Grundlagarna tryckfrihetslagen 
och yttrandefrihetslagen 
styr över tidningar, teve och radio. 
Grundlagen säger att alla ska ha rätt 
att leva efter de mänskliga rättigheterna

Men regeringen och de som arbetar med teve, 
tidningar och radio gör inte tillräckligt 
för att arbeta med jämställdhet.  
De som studerar till journalister lär sig
oftast ingenting om jämställdhet i sin utbildning.  

En ny politik för jämställdhet
Detta bestämde riksdagen år 2006:
Kvinnor och män ska vara med 
och bestämma lika mycket i politiken. 
Kvinnor och män ska bestämma lika mycket 
över teve, tidningar, film och reklam. 
Mäns våld mot kvinnor ska sluta. 

Kvinnor och män ska själva kunna bestämma 
över sina kroppar.
Att bestämma över sin kropp betyder också
att kroppar inte ska användas i till exempel reklam 
för att sälja saker, eller för att locka män att ha sex. 

År 2006 skrev riksdagen för första gången 
att de skulle arbeta för att ta bort felaktiga  
uppfattningar om kvinnor. 
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Politik

Bestämmelse 7
Rätt till politiskt arbete 
Länderna ska arbeta  
för att kvinnor inte ska bli diskriminerade i politiken  
eller då de arbetar i samhällets myndigheter. 

Kvinnor ska ha samma möjligheter som män
att bli valda till politiker. 

Kvinnor ska ha samma möjligheter som män
att arbeta politiskt för att förändra samhället.
Kvinnor ska kunna ha alla slags arbeten 
i samhällets myndigheter. 

Kvinnor ska ha samma möjligheter som män
att vara med i politiska föreningar 
och i andra föreningar för att påverka samhället.  

Kvinnolobbyn säger:
Sverige är inget jämställt land. 
Kvinnor och män väljer olika yrken. 
Det är flera män än kvinnor som har jobb som chefer
eller har andra viktiga jobb i myndigheter och företag.

Regeringen har bra planer  
men gör för lite
Regeringens senaste rapporter till Kvinnokommittén
visar att Sverige har bra planer och vill mycket 
när det gäller jämställdhet. 
Problemet är att väldigt lite förändras på riktigt.  
Regeringen arbetar för lite med lagar
och med att straffa dem som inte följer lagarna. 

Myndigheters styrelser och chefer  
År 2001 sa Kvinnokommittén att regeringen 
måste bli mycket bättre på jämställdhet 
bland chefer och i myndigheterna. 
Det var alldeles för få kvinnor som bestämde 
och för få kvinnor som var chefer 
i myndigheter eller i privata företag. 
Idag är kvinnor nästan hälften i statliga styrelser.
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Kvotering 
Kvotering betyder att ett företag kan tvingas 
att bestämma att det ska bli fler kvinnor, 
till exempel som styrelseledamöter.
Regeringen har undersökt om det går att göra 
en lag om kvotering.
 
Kvotering skulle göra att det gick fortare 
att få fler kvinnor i styrelser. 
 
Kvinnokommittén förra gången och nu
När Kvinnokommittén  
kontrollerade Sverige år 2001  
fanns mycket att förändra i företag,  
myndigheter och styrelser. 

Inte mycket har ändrats sedan år 2001. 
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Utbildning

Bestämmelse 10 
Rätt till utbildning
Kvinnor ska ha samma rättigheter som män i utbildningar. 
Kvinnor ska kunna få information om utbildning,  
få börja studera och kunna få betyg från skolor,  
både på landet och i städerna. 
 
Detta ska gälla alla skolor,  
från förskola till utbildningar på universitet,  
tekniska utbildningar och yrkesutbildningar. 

Kvinnor ska komma in på samma kurser, 
och kunna göra samma prov, 
ha lika kunniga lärare 
och lika bra skollokaler och böcker 
och skolmaterial som män. 

Kvinnor ska ha samma möjlighet som män 
att söka om och få pengar 
för att kunna studera. 

Kvinnor ska ha samma möjlighet som män 
att få lära sig läsa och skriva. 
Länderna ska se till att kvinnor inte slutar sina utbildningar
för tidigt. 
Länderna ska hjälpa de flickor och kvinnor
som har slutat skolan för tidigt. 

Kvinnor ska ha samma möjlighet som män 
att vara med på idrott och gymnastik i skolorna.

Kvinnolobbyn säger:
I de två senaste rapporterna till Kvinnokommittén
har regeringen skrivit mycket  
om sitt arbete för jämställdhet i skola och förskola. 
Regeringen arbetade mycket 
för jämställdhet mellan åren 2002 och 2004. 

Regeringen har inte tänkt lika mycket på jämställdhet 
i gymnasiet som i förskola och grundskola. 
Förskolor och grundskolor har arbetat länge 
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med jämställdhet och lärt sig väldigt mycket. 
Det är viktigt att allt de lärt sig  
och att all forskning som finns  
också används i gymnasieskolorna. 
Annars kan det som har förbättrats 
inom jämställdheten bli förstört.  

Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen har varit bra  
på att minska diskriminering. 
År 2007 gav staten mindre pengar 
för vuxenutbildning till kommunerna. 
Då försvann nästan en femtedel av platserna
på vuxenutbildningen.   
Nu när vuxenutbildningen får mindre pengar
får kvinnor svårare att skaffa sig bra utbildning och jobb. 

Hur män och kvinnor väljer utbildningar
Fler kvinnor än män fortsätter att studera efter gymnasiet. 
År 2005 och 2006 var mer än hälften kvinnor
av dem som läste utbildningar
på universitet och högskolor.

De flesta som blir lärare och utbildar sig för vård är kvinnor. 
Fortfarande studerar fler män tekniska ämnen. 

Det skulle vara bra för samhället på många sätt
om lika många kvinnor och män 
arbetade i vårdyrken och i skolorna. 
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Arbete

Bestämmelse 11 
Rätt till arbete
Länderna ska se till att kvinnor inte diskrimineras
på arbetet och i arbetslivet. 
De som anställer ska använda samma regler
när de anställer kvinnor som när de anställer män.

Kvinnor ska ha lika lön som män om de har samma  
slags arbete. 
 
Kvinnor ska ha samma rättigheter att få bidrag som män 
om de blir arbetslösa, sjuka eller skadade på arbetet.
De ska också ha samma rätt till pension som män. 

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män
att arbeta i en bra arbetsmiljö.  
När de väntar barn, ska kvinnor skyddas extra,
till exempel vara lediga om jobbet är tungt. 

Kvinnor som har arbeten  
som kan vara skadliga om de är med barn 
ska få extra skydd, 
eller få byta arbete eller få vara sjukskrivna. 

Det ska vara förbjudet att avskeda kvinnor 
för att de är med barn, 
eller för att de är föräldralediga. 
 
Kvinnor ska kunna vara lediga från jobbet
och få pengar av staten när de får barn. 
De ska inte förlora arbetet, 
eller fördelar i arbetet
eller bidrag för att de får barn. 

Samhället ska ordna till exempel förskola
så att föräldrar har möjlighet att arbeta 
och vara med och påverka i samhället. 
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Bestämmelse 13
Rätt till sin egen ekonomi
Inom alla områden i samhället ska
kvinnor ha samma rätt som män 
att få pengar och bidrag till familjen. 
Kvinnor ska ha samma rätt som män 
att ta banklån och andra lån. 

Kvinnor ska ha samma rätt som män 
att hålla på med idrott, kultur, vara med i föreningar
och annat som man gör på fritiden.

Kvinnolobbyn säger:
Statistik är när man gör undersökningar
om hur det är i samhället genom att räkna.
Man kan räkna hur mycket människor får i lön,
hur mycket de köper varje dag,
eller hur många barn de har till exempel.

Statistiken om löner kan bli bättre,
till exempel genom att dela 
kvinnors olika yrken i lika många grupper 
som männens yrken. 

Att vara föräldrar 
Bestämmelse 11 i Kvinnokonventionen säger 
att länderna ska se till 
att båda föräldrarna ska kunna vara föräldrar 
och ändå kunna arbeta samtidigt. 

Föräldraledighet  
Sverige har en av världens bästa föräldraförsäkringar. 
Föräldraförsäkringen är till  
för att båda föräldrarna både ska kunna arbeta  
och vara föräldrar.  
 
Män tar bara ut en femtedel av föräldraledigheten. 
Män och kvinnor delar mer lika 
på föräldraledighet när barnen är sjuka. 
Män tar ut en tredjedel av den tiden.  

Dela lika på föräldraförsäkringen
Om föräldrarna måste dela lika på föräldraledigheten
skulle risken att vara borta från arbetet 
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delas lika mellan kvinnor och män. 
Då skulle kvinnor vara värda mer i arbetslivet
och papporna skulle vara mer med sina barn. 

Är jobb med data och internet  
bara till för män?   
Redan år 2001 klagade Kvinnokommittén 
på att för få kvinnor studerar data och internet. 
Kvinnokommittén föreslog  
att regeringen skulle bestämma om kvotering 
till utbildningar i data och internet.

Att starta företag  
Regeringen vill att fler personer ska starta företag, 
och att Sverige ska utvecklas genom fler jobb och företag.  
Av dem som har egna företag 
är 25 personer av 100 kvinnor. 

Kvinnor har ofta mindre företag än män. 
Kvinnor är ofta ensamma i sitt företag. 
Regeringen vill att av dem som startar nya företag 
ska 40 personer av 100 vara kvinnor. 

Skadestånd för diskriminering är låga
En chef i ett företag som diskriminerar
kan bli dömd för diskriminering i Arbetsdomstolen. 
Den person som blivit diskriminerad  
kan få pengar som skadestånd. 
I Sverige är skadestånden mycket lägre 
än till exempel i USA eller England. 

Om skadestånden är låga kan det betyda 
att företagen fortsätter att diskriminera. 
Till exempel kan företaget få betala 50 tusen kronor 
för att en kvinna måste sluta sitt arbete när hon får barn. 
Det blir billigare för företaget att betala kvinnan 
än att låta henne byta jobb och lära upp någon annan. 

Arbetsskador
Män får lättare pengar från försäkringskassan
om de har fått skador i arbetet. 
Mäns sjukdomar räknas dubbelt så ofta 
som arbetsskador än kvinnors sjukdomar. 
När kvinnor söker pengar för arbetsskador 
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säger försäkringskassan ofta  
att det inte är arbetsskador. 
När kvinnorna inte får pengar 
får de svårt att klara sin ekonomi. 
Män och kvinnor har ofta olika sorters arbetsskador. 
Kvinnors skador är otydligare  
och de har ont på ett sätt som inte syns så tydligt. 
Om en arbetsskada inte kommer av en olycka
kallas det arbetssjukdom. 
De flesta arbetssjukdomar beror på 
att personen ofta lyft tungt
eller länge gjort samma rörelser. 

Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen är 30 år gammal 
och har inte ändrats mycket sedan den kom. 
Regeringen behöver skriva om arbetsmiljölagen
så att den passar kvinnors arbetsplatser. 

Kvinnor med funktionsnedsättning
Ungefär en femtedel av dem som bor i Sverige 
har någon funktionsnedsättning. 
Kvinnor med funktionsnedsättning får mindre stöd 
och billigare stöd för att kunna klara arbeten
och studier än män med funktionsnedsättning.  

Kvinnor med funktionsnedsättning 
arbetar ofta deltid utan att ha valt det själva. 
Män med funktionsnedsättning 
har oftare heltidsarbeten än kvinnor. 

I regeringens förslag för att få fler arbeten
står inget om hur det ska bli mer jämställt 
mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning. 
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Hälsa och sjukvård

Bestämmelse 12
Rätt till sjukvård
Länderna ska skriva lagar 
som får slut på diskriminering av kvinnor i sjukvården 
och hälsovården. 
Kvinnor ska ha lätt att komma till hälsovården.
Om de vill ska de få information om att skaffa barn 
och om preventivmedel. 

Kvinnor ska få tillräcklig, gratis och bra vård 
när de är med barn, när de föder barn 
och efter att de fött barn. 

Kvinnor ska få bra mat
när de är gravida
och när de ammar. 

Kvinnolobbyn säger:
Kvinnor är mer sjuka och mer sjukskrivna än män. 
Kvinnor arbetar ofta i arbeten med låg lön, stress, 
dåliga arbetstider och utan att få bestämma om sitt arbete. 

Sjukast är deltidsarbetande kvinnor.
Kommunalt anställda kvinnor 
är tre gånger sjukare än andra.

Kvinnor har mer psykiska sjukdomar än män. 
Kvinnor som är födda i utlandet, 
kvinnor som är ensamma mammor 
och kvinnor med funktionsnedsättning
har mer psykiska problem än andra kvinnor. 

Ett allvarligt problem är att många fler unga kvinnor
mår psykiskt dåligt nu för tiden. 
Ett annat problem  
är att skolhälsovården får mindre pengar.
Då kan inte skolhälsovården upptäcka barn och unga
som mår dåligt för att ge dem hjälp i tid.  
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Kvinnor med funktionsnedsättning blir diskriminerade  
på flera sätt i vården,
både för att de är kvinnor 
och för att de har funktionsnedsättning. 
De får ofta sämre träning och rehabilitering än män. 
De är oftare arbetslösa än män.  

Jämställd vård
Att vården är jämställd betyder inte att den är lika 
utan att sjukvård för kvinnor ska passa kvinnor 
och sjukvård för män ska passa män. 
 
Forskning och utveckling av sjukvård 
handlar ofta om mäns kroppar 
och om hur män lever. 

Att sjukvården behandlar kvinnor och män olika
beror inte på att sjukvården vill diskriminera. 
Det beror på att många inte vet tillräckligt
om skillnader mellan kvinnor och män.  

Gamla kvinnor
Kvinnor lever längre än män 
och får fler sjukdomar när de är gamla. 
Därför blir diskrimineringen av gamla större för kvinnor. 

Psykiska problem och psykiska sjukdomar
Kvinnor och flickor har fått mycket mer psykiska problem 
de senaste åren. 
År 2005 sa 25 av 100 kvinnor att de kände sig oroliga, 
rädda eller hade ångest. 
Samma år tyckte 15 av 100 män att de hade sådana problem. 

Unga kvinnors psykiska problem
Sveriges befolkning mår bättre nu än för tio år sedan. 
Men unga kvinnor mellan 15 och 24 år mår sämre. 
År 1985 hade 15 av 100 femtonåriga flickor psykiska problem. 
År 2005 hade 37 av 100 femtonåriga flickor psykiska problem. 
För pojkar ökade siffran från 5 av 100 till 15 av 100. 

Droger och alkohol 
Unga kvinnor dricker mer alkohol nu än förut. 
Alkoholen gör att kvinnor får mer psykiska problem. 
Unga män dricker mer än kvinnor.
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Självmord
Självmorden är ungefär lika vanliga nu 
som för 20 år sedan. 
Men för kvinnor mellan 15 och 24 år 
blir självmorden fler. 
Om man jämför med andra länder i Europa
är självmorden många för kvinnor i Sverige. 
De flesta som begår självmord är män. 

Våld
Kvinnor som utsätts för våld 
får ofta psykiska problem.
Fler kvinnor anmäler våld 
och vi vet mer om deras psykiska hälsa.
En del unga kvinnor är utsatta för mycket våld i hemmet.

Samhället påverkar unga kvinnor 
Det finns många förklaringar till att unga kvinnor
har mer psykiska problem nu. 
En förklaring kan vara hur människor tänker 
och hur tidningar, film och reklam påverkar. 
Reklam och filmer visar  
att kvinnor måste vara smala  
och se ut på ett särskilt sätt. 

Kvinnor känner sig mer pressade  
att vara duktiga i arbetslivet och i skolor. 
En annan förklaring kan vara
att kvinnor berättar mer om hur de har det.

Funktionsnedsättning  
och diskriminering på flera sätt
Kvinnor med funktionsnedsättning 
har det särskilt svårt i samhället. 
Personer med funktionsnedsättning har ofta
mer sjukdomar och mer psykiska problem än andra. 
Kvinnor mår ofta sämre än män.

Av 100 kvinnor med synskada är 60 arbetslösa 
även om de vill ha arbete. 

Stöd åt personer med funktionsnedsättning 
Kvinnor får inte lika ofta hjälpmedel som män 
och de får ofta enklare och omodernare hjälpmedel. 
Män får oftare rätt till färdtjänst än kvinnor. 
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Det här säger FN:s Kvinnokommitté  
till Sveriges regering

År 2006 lämnade regeringen sin senaste rapport 
till FN:s Kvinnokommitté om jämställdhetsarbetet i Sverige. 
 
Här kan du läsa vad de tycker om regeringens jämställdhetsarbete.
Här står också vad regeringen kan göra 
för att bättre följa bestämmelserna i Kvinnokonventionen. 

Kommittén säger att regeringen måste beskriva 
vad de gjort åt det som Kommittén säger
nästa gång de skriver en rapport om jämställdhet. 

Regeringen ska se till  
att det som Kommittén tycker
sprids till riksdagen och till de myndigheter 
och domstolar som det gäller.  

1.
En undersökning av grundlagen visar  
att grundlagarna inte tänker på  
att kvinnor och män lever ojämlikt. 
Grundlagarna fungerar inte jämställt på det sätt
som Kvinnokonventionen har bestämt.

Kommittén tycker  
att Sverige ska undersöka grundlagarna igen  
för att se om de kan fungera 
på ett sätt som stödjer jämställdheten. 
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2.
Kommittén tycker att Sverige ska använda 
antidiskrimineringslagarna så att Kvinnokonventionen
gäller i de svenska lagarna. 
 
I nästa rapport ska regeringen säga  
om de har gjort detta. 
Då ska regeringen också säga om något brott 
mot Kvinnokonventionen har gått till domstol. 

3.
Kommittén tycker det är bra att regeringen 
ändrar i diskrimineringslagarna  
så att det blir en enda lag mot diskriminering 
där diskriminering mot kvinnor eller män ingår. 
 
Kommittén är ändå orolig  
att diskriminering mot kvinnor inte märks lika mycket 
om alla olika diskrimineringar ingår i samma lag. 

Den nya lagen mot diskriminering  
måste användas för att skydda kvinnor  
och för att kvinnor ska kunna leva  
efter de mänskliga rättigheterna i Sverige. 

4. 
Kommittén är orolig över  
att många inte känner till  
vad som står i Kvinnokonventionen. 
 
Kommittén tycker att Sverige ska se till 
att kommuner ska känna till 
Kvinnokonventionens bestämmelser. 
Kvinnokonventionen ska gälla i domstolar och därför
måste också domare, åklagare och advokater känna till den.

5. 
Kommittén tycker det är bra att Sverige har gjort
en plan för jämställdhet i kommuner, landsting 
och i statliga myndigheter mellan år 2004 och 2009. 

Men Kommittén är orolig  
för att jämställdhetsplanen inte innehåller något  
om hur man ska kontrollera 
att den följs eller vem som har ansvaret för att den följs. 
 ��
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Jämställdhetsplanen säger inte heller något 
om straff för den som inte följer den. 

6. 
Kommittén tycker det är bra att Sverige arbetar  
för att stereotyper av män och kvinnor ska försvinna. 
Stereotyper är särskilt vanliga i tidningar, film och reklam. 

7. 
Kommittén tycker att Sverige ska fortsätta sitt arbete  
för att få slut på sådana sätt att leva  
och sådana vanor som säger  
att kvinnor är mindre värda än män 
och som gör att kvinnor har ett sämre liv. 

Kommittén tycker att Sverige ska arbeta mer 
för att se till att tidningar, teve och film 
inte diskriminerar kvinnor. 

8. 
Kommittén är fortfarande orolig över 
att det är för få kvinnor som är chefer 
eller som har andra höga jobb på universitet och högskolor.
Bara 17 av 100 professorer är kvinnor. 

Kommittén är också orolig över att det är 
för få kvinnor som är chefer i privata företag
och att för få kvinnor är med i företagens styrelser. 

Kommittén tycker det är synd  
att ingen använder till exempel kvotering
för att se till att det blir fler kvinnor. 
Kommittén tycker att Sverige ska använda kvotering
tills det blir bättre jämställdhet. 
Sedan kan bestämmelsen om kvotering tas bort.

9. 
Kommittén tycker att planerna  
för att göra arbetslivet jämställt  
också ska innehålla regler 
för hur man ska kontrollera efteråt,
regler för vem som har ansvar för att det blir jämställt
och regler för straff för den som bryter mot lagen.  
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Kommittén tycker att Sverige ska arbeta mer politiskt 
eller skriva nya lagar 
för att fler kvinnor ska kunna arbeta som chefer.

10. 
Kommittén är fortfarande orolig över 
att män bara tar ut 20 av 100 dagar 
av föräldraledigheten. 
Sverige måste fortsätta arbeta  
för att män ska välja  
att ta ut större del av föräldraledigheten. 

Lagen säger att män och kvinnor 
ska ha lika lön för samma sorts arbete. 
Kvinnokommittén är orolig för att kvinnor 
ändå har lägre lön än män 
och för att arbetslivet är så uppdelat 
mellan vilka jobb män och kvinnor väljer.

11. 
Kvinnokommittén tycker  
att Sverige ska arbeta bättre  
för att kvinnor ska vara mer jämställda i arbetslivet. 

Sverige ska använda statistik som beskriver 
hur det är i olika yrken, vilka utbildningar
kvinnor och män har, hur mycket deltid 
eller heltid kvinnor och män arbetar i olika yrken. 
Det som statistiken visar ska användas 
för att förändra arbetslivet så att det blir mer jämställt. 

12. 
Kommittén är fortfarande orolig över 
att flickor och kvinnor råkar ut för så mycket våld,      
särskilt hedersvåld  
och att de blir slagna av någon som de känner   
eller är tillsammans med. 
 
Det har inte ändrats mycket sedan förra rapporten, 
även om Sverige skrev en handlingsplan år 2007
för att minska våldet mot kvinnor. 
Sverige har också fått nya,  
strängare lagar om sexbrott 
och en ny lag om besöksförbud år 2005. 
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Kommittén är också orolig över 
att få personer som gjort våldsbrott och våldtäkter 
blir dömda i domstol.
Det är också dåligt att statistiken om våldsbrott
inte visar om det är kvinnor eller män 
som blivit slagna.  

Kommittén är orolig för  
att kommunerna ger så olika stöd  
för att hjälpa kvinnor som har blivit slagna. 
Alla kommuner har inte bostäder 
där kvinnor kan få skydd,  
och inte heller bostäder som fungerar 
för kvinnor med funktionsnedsättning. 

Kommittén tycker också det är dåligt 
att Sverige inte har statistik som visar 
hur många kvinnor och flickor som blir könsstympade. 

13.
Kvinnokommittén tycker  
att Sverige måste se till att handlingsplanen från år 2007 
om våld mot kvinnor ska bli verklighet.  
Sverige ska göra undersökningar 
om det våld som kvinnor råkar ut för, 
särskilt om kvinnor som blir mördade. 

Sverige ska tänka ut sätt  
för att kvinnor ska slippa råka ut för våld. 
Sverige ska skydda kvinnor 
och ge stöd och hjälp till kvinnor som blivit slagna.
Sverige ska se till att de som slår  
ska få straff och även hjälp  
att bli av med sina problem 
som gör att de slår kvinnor. 

14. 
Kommittén tycker att Sverige måste se till 
att staten, länsstyrelserna och kommunerna 
samarbetar mer och bättre. 
Sverige måste också se till att det finns 
tillräckligt många kvinnojourer i kommunerna
och att kvinnojourerna kan ta emot 
kvinnor med funktionsnedsättning. 
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15. 
Sverige har gjort en del arbete  
för att få slut på köp av sex med kvinnor i Sverige. 
Till exempel har Sverige sagt ja till FN:s bestämmelser 
att hindra brott som görs i flera länder.

Kommittén är ändå orolig  
över att man köper och säljer kvinnor och flickor i Sverige. 
Svenskar köper också sex i andra länder. 

16. 
Kommittén vill att Sverige ska räkna 
hur ofta kvinnor och flickor blir köpta för sex,
och hur många kvinnor som säljer sig för sex.

Sverige ska räkna ut
vad Sverige har gjort för att få slut på 
sexuell handel och prostitution. 

Sverige ska sedan visa siffrorna för Kommittén 
nästa gång de lämnar sin rapport om jämställdhet. 

Kommittén tycker  
att Sverige ska ändra lagarna
så att också personer som använder 
flickor sexuellt i andra länder 
kan bli dömda i svensk domstol. 
Personer som har blivit gripna av polisen 
för att de har haft sex med flickor utomlands
ska inte få nya pass när de släpps. 
  
17.
Kommittén tycker att Sverige ska fortsätta 
att arbeta för att hindra kvinnor 
från att bli prostituerade. 
Sverige ska också kunna ge särskild hjälp
åt kvinnor som vill sluta med prostitution. 
Till exempel ska de kunna få hjälp med 
att tjäna pengar på andra sätt. 

��
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18.
Kommittén är orolig över  
att jämställdheten är dålig i den svenska sjukvården. 
Kommittén är också orolig  
över att kvinnor är mer sjuka av stress, 
att kvinnor använder sjukvården mer, 
att kvinnor äter mer medicin 
och att kvinnor är sjukskrivna oftare och längre tid 
än vad män är. 

Kommittén är också orolig över att unga kvinnor
mår allt sämre psykiskt, 
att de dricker alltmer alkohol
och att de använder alltmer droger, 
att de skadar sig själva  
och gör fler självmordsförsök. 
 
Kommittén tycker att Sverige måste arbeta mot 
att kvinnor mår dåligt på alla dessa sätt. 

19. 
Kommittén tycker att Sverige ska forska mer
och göra fler undersökningar  
för att all sjukvård,  
all hälsovård och alla nya regler inom sjukvården  
ska vara jämställda. 

20
Kommittén är orolig för  
att lagarna om att dela upp pengar och bostad 
när kvinnor och män skiljer sig  
inte tänker på att arbetslivet är uppdelat  
och att kvinnor ofta gör mycket arbete  
utan att få betalt. 
 
Kommittén tycker att Sverige ska undersöka 
sina skilsmässolagar  
så att lagarna bättre tar hänsyn till
att män ofta har bättre ekonomi.

21.
Kommittén tycker det är bra  
att Sverige har skrivit planer mot våld mot kvinnor  
som särskilt tänker på
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att kvinnor från andra länder kan behöva mer skydd. 
Kommittén är ändå orolig  
för att kvinnorna blir diskriminerade  
och blir offer för våld. 

Kommittén tycker att Sverige ska arbeta mer
för att skydda kvinnor från andra länder 
från diskriminering, skydda dem från våld
och se till att kvinnorna får veta  
vilken hjälp de kan få av socialtjänsten och domstolar. 
Sverige ska också se till att kvinnorna 
får information om sin rätt till jämställdhet 
och rätten att inte bli diskriminerad.  

22. 
Kommittén tycker att Sverige ska se till 
att kvinnor från andra länder ska få arbete i Sverige. 
Kommittén tycker också att Sverige ofta 
ska göra undersökningar om diskriminering 
mot kvinnor som är invandrare, flyktingar 
och de som hör till små folkgrupper. 

23. 
Kommittén tycker det är bra  
att Sverige har startat Rådet för romska frågor. 
Men Kommittén är ändå orolig  
över att romska och samiska kvinnor  
diskrimineras på flera sätt. 

24. 
Kommittén tycker det är dåligt att kvinnor 
med funktionsnedsättning blir diskriminerade
på många olika sätt. 
Regeringen tänker inte 
på att kvinnor med funktionsnedsättning 
kan behöva särskilt stöd. 

Kommittén tycker också det är dåligt
att det inte finns siffror som visar 
hur Sveriges lagar om stöd och service fungerar
för kvinnor med funktionsnedsättning. 
Det finns inte heller statistik som beskriver  
våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. 
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25. 
Kommittén tycker att Sverige ska se till 
att kvinnor med funktionsnedsättning får jobb. 
Kommittén tycker också  
att Sverige ofta ska göra undersökningar om diskriminering 
och våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. 
I nästa rapport ska regeringen visa siffror på det. 

26. 
Sverige har sagt ja till Kvinnokonventionens bestämmelser. 
Därför tycker Kommittén  
att Sverige ska göra det som Pekingdeklarationen  
och handlingsplanen säger
och skriva om det arbetet i nästa rapport. 

27.
Kommittén tycker det är viktigt  
att Sverige ser till att bestämmelserna i Kvinnokonventionen 
används i verkligheten för att det ska bli 
som FN bestämde i sina mål för 2000-talet.                           

Kommittén tycker att Sverige måste vara noga med 
att allt arbete Sverige gör med målen för 2000-talet
också ska handla om jämställdhet. 
Sverige ska skriva om detta arbete i nästa rapport.
 
28.
När Sverige följer de sätt FN har föreslagit 
för att arbeta för mänskliga rättigheter 
blir det också bättre när det gäller 
kvinnors mänskliga rättigheter 
och när det gäller de friheter som de har rätt till.  

Kommittén tycker därför att Sverige ska godkänna
också de bestämmelser om mänskliga rättigheter 
som de fortfarande inte har godkänt. 

29. 
Kommittén tycker att Sverige ska se till 
att alla medborgare, politiker i riksdagen och kommunerna, 
tjänstemän som arbetar för regeringen, 
kvinnoföreningar och föreningar för mänskliga rättigheter
ska lära sig mer om vad Sverige har gjort 
för att förbättra jämställdheten 
och vad som är kvar att göra. 
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30. 
Kommittén säger att Sverige i sin nästa rapport
ska svara på allt som Kommittén har skrivit 
att den är orolig för. 

Sverige ska lämna in sin åttonde rapport till Kommittén
senast september år 2010
och sin nionde rapport i september år 2014. 
Sverige kan också skriva två rapporter tillsammans
och lämna den i september 2014.   
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Sveriges Kvinnolobby
Sveriges Kvinnolobby är en samlingsorganisation för svensk kvinnorörelse. 
Den hör inte till något politiskt parti eller någon särskild kyrka. 
Sveriges Kvinnolobby arbetar för att förbättra kvinnors villkor i samhället.

Sveriges Kvinnolobby är en feministisk organisation. 
Vi arbetar för att kvinnor ska ha fulla mänskliga rättigheter. 
Vårt arbete utgår från FN:s bestämmelser i Kvinnokonventionen.

Den engelska förkortningen på bestämmelserna är CEDAW. 
Det finns också en handlingsplan för detta arbete 
som man kommit överens om i Peking år 1995, som vi följer. 
Sveriges Kvinnolobby arbetar för att kvinnors perspektiv ska tas med 
i alla politiska, sociala och ekonomiska sammanhang. 
Vi försöker mest påverka de som fattar beslut i samhället. 

Sveriges Kvinnolobby hör till den Europeiska Kvinnolobbyn, EWL. 
Vi utser en representant för fristående föreningar 
till den svenska regeringens delegation till  
FN:s Kommission för kvinnors rättigheter. 

Vill din organisation bli medlem eller veta mer om oss? 
Kontakta kansliet på telefon 08-33 52 47 
eller skicka mejl till skl@sverigeskvinnolobby.se

Läs mer på www.sverigeskvinnolobby.se 
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