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Sammanfattning 
Sveriges Kvinnolobby anser att ett genomgående jämställdhetsperspektiv saknas i 
promemorian. Det är av största vikt att arbetet mot våldsbejakande extremism i högre 
utsträckning förhåller sig till kvinnors och flickors livsvillkor. Extremism leder ofta till att 
unga flickor och kvinnor utsätts för våld och förtryck. Dessutom kan även kvinnor 
rekryteras till extremistiska rörelser. Av dessa skäl är det av yttersta vikt att strategin mot 
våldsbejakande extremism jämställdhetsintegreras.  
 
Förtydligande av jämställdhetsintegrering  
Sveriges Kvinnolobby vill framhålla vikten av ett genomgående jämställdhetsperspektiv i 
strategin mot våldsbejakande extremism. Då ett jämställdhetsperspektiv inte lyfts i 
promemorian råder risk för att fokus främst riktas mot mäns fundamentalism och att detta 
blir mallen för samhällets insatser. Extremism, fundamentalism och hederskultur går hand i 
hand. I segregerade förorter drabbas flickor och kvinnor av konsekvenserna av religiös 
fundamentalism och extremism, men kan även ingå i de strukturer som upprätthåller 
dessa traditioner.  
 
Grogrunden för extremism kan minska med ökad jämställdhet. Krig, våld och konflikter 
förknippas starkt med och präglas i stor mån av manliga normer. Många unga män mår 
psykiskt dåligt av de tvång de känner vilka är starkt kopplade till fundamentalism. Följden av 
detta är att unga män kan påbörja ett kontrollerande beteende gentemot mot systrar, 
mödrar och andra unga kvinnor i sin omgivning. Något som ökar ojämställdheten och 
begränsar unga flickors och kvinnors liv. 
 
Sveriges Kvinnolobby anser att mödrar måste få ett stort stöd i arbetet mot 
våldsbejakande extremism, bland annat genom att lära sig urskilja mönster hos ungdomar 
och i deras beteenden. Vi vill dock framhålla att ansvaret inte ska läggas över på mödrar, 
men att dessa ska få möjlighet till ökat stöd vid misstanke om ungdomar som är på väg att 
ansluta sig till en extremistisk organisation. Strategin bör uttryckligen behandla detta. 
 
Sveriges Kvinnolobby vill framhålla vikten av att inkludera könsuppdelad statistik och 
efterföljande analyser i strategin. Utan könsuppdelad statistik blir det svårt att se hur 
satsningar och arbeten påverkar kvinnor respektive män.  
 



Sveriges Kvinnolobby anser att satsningar på ekonomiskt stöd till trossamfund för arbete 
mot våldsbejakande extremism kan riskera att bli kontraproduktiva. För att ett trossamfund 
ska få stöd från regeringen eller kommuner ska det vara en förutsättning att samfundet i 
fråga bidrar till att ”upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället 
vilar på”, däribland jämställdhet mellan kvinnor och män. Många av de organisationer, 
samfund och föreningar som får ekonomiskt stöd lever inte upp till detta. Tvärtom 
motarbetas ofta kvinnors fri- och rättigheter. Det är därför viktigt att staden noggrant ser 
över det ekonomiska stödet till trossamfund och att kontroller av dessa skärps. Samfund 
som inte aktivt tar ställning för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet ska inte ges anslag. 
 
God utbildning är viktigt för att sprida kunskap om och skapa förståelse för religiöst 
fundamentala och extremistiska organisationer samt hur våldsbejakande extremism kan 
motarbetas. Sveriges Kvinnolobby anser att det i utbildning som riktar sig till exempelvis 
myndigheter, skolor, privatpersoner och vården bör ingå ett tydligt jämställdhetsperspektiv. 
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