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Genom Kvinnokonventionen har regeringen åtagit sig att arbeta för kvinnors rättig
heter. I februari 2016 förhördes de av FN:s Kvinnokommitté om hur Sverige lever upp
till konventionen. Efter förhöret fick regeringen rekommendationer med åtgärder som
ska genomföras innan år 2020. Vissa åtgärder anser kommittén är särskilt brådskande.
Redan år 2018 ska regeringen rapportera vad de gjort för kvinnors rättigheter inom
asyl- och migrationspolitiken och för att stoppa mäns våld mot kvinnor.
Sveriges Kvinnolobby vill gärna hjälpa regeringen på traven. Därför har vi sammanställt
en att göra-lista utifrån FN:s rekommendationer. Det är dags att börja bocka av!
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ATT GÖRA

FÖR KVINNOR PÅ FLYKT
KOMMITTÉN SÄGER:
Omsvängningen i svensk asylpolitik är oroande.
Begränsningarna vad gäller uppehållstillstånd och
familjeåterförening kan få särskilt negativa följder för
asylsökande kvinnor och barn. Sverige bör fullgöra sina
skyldigheter enligt internationell rätt och ha ett tydligt
jämställdhetsperspektiv i flyktingmottagande och
asylprocesser.
ATT GÖRA
o Öppna upp anhöriginvandringen så att fler flickor
och kvinnor kan komma till Sverige.
o Ge kvinnor och flickor särskild prioritet bland
kvotflyktingar.
o Erkänn kvinnors och flickors särskilda asylskäl,
exempelvis vid flykt undan hot, förföljelse, våld
eller diskriminering.
o Säkerställ att kvinnor får permanenta uppehålls
tillstånd som inte är knutna till en partner.
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ATT GÖRA

FÖR BÄTTRE STYRNING AV
JÄMSTÄLLDHETSPOLITIKEN
KOMMITTÉN SÄGER:
Samordningen och övervakningen av arbetet med att
integrera jämställdhet i alla delar av samhället fungerar
inte tillräckligt bra. Regeringen bör stärka arbetet med
jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering
på kommunal och regional nivå och se till att alla myndigheter får tillräckligt stöd och resurser. Kommittén
rekommenderar Sverige att inrätta en Jämställdhetsmyndighet.
ATT GÖRA
o Inrätta en jämställdhetsmyndighet med fokus på
jämställdhetsintegrering och strukturellt jämställd
hetsarbete.
o Säkerställ att alla budgetar på alla nivåer jämställd
hetsintegreras.
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ATT GÖRA

TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER
FÖR JÄMSTÄLLDHET
KOMMITTÉN SÄGER:
Kvotering bör införas inom områden där kvinnor är underrepresenterade, till exempel i beslutfattande tjänster
inom högre förvaltning i offentlig sektor, privata och
offentliga företag och den akademiska världen.
ATT GÖRA
o Säkerställ jämställd representation i det privata
näringslivet genom kvotering.
o Inför krav i kommunallagen på jämställdhet i styrel
ser och ledningsgrupper i bolag som ägs av kom
muner och landsting.
o Använd positiv särbehandling för att säkerställa
jämställdhet i högskolan.
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ATT GÖRA

FÖR ATT ELIMINERA
KÖNSSTEREOTYPER
KOMMITTÉN SÄGER:
Stereotypa och sexualiserade bilder av kvinnor i reklam
och media är fortsatt utbredda. Självreglering är inte
tillräcklig för att få bukt med problemet, strängare reglering behövs. Regeringen bör undersöka hur förekomsten av pornografi och sexualiseringen av det offentliga
rummet kan bidra till sexuella trakasserier och mäns
våld mot kvinnor och flickor.
ATT GÖRA
o Inför lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam.
o Utred hur pornografi påverkar jämställdheten, samt
hur spridningen kan begränsas och lagstiftningen
skärpas.
o Vidta åtgärder mot näthat mot kvinnor och flickor
och inför förbud mot olovlig spridning av privata
bilder.
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ATT GÖRA

FÖR ATT STOPPA TRAFFICKING
OCH PROSTITUTION
KOMMITTÉN SÄGER:
Kommittén berömmer Sverige för att gatuprostitutionen halverats sedan sexköpslagen infördes år 1999
och uppmuntrar regeringen att fortsätta sin föregångsroll för att ta itu med trafficking och prostitution. Regeringen uppmanas att säkerställa tillräckligt
skydd, exitprogram, rehabilitering och återanpassning
för kvinnor och flickor som vill lämna prostitution och
att erbjuda andra inkomstmöjligheter.
ATT GÖRA
o Genomför informationskampanjer om sexköpslagen
i Sverige och internationellt.
o Öka stödet till kvinnor i, i riskzonen för eller som vill
lämna prostitution. Insatser bör riktas mot särskilt
utsatta grupper, t.ex. romska kvinnor och flickor,
papperslösa och kvinnor med funktionsnedsätt
ningar.
o Säkerställ att arbetet prioriteras av polisen och att
fler fall av människohandel, koppleri och sexköp
upptäcks och lagförs.
o Se till att straffskalan för sexköp används.
o Kriminalisera sexköp utomlands genom att ta bort
kravet på dubbel straffbarhet.
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ATT GÖRA

FÖR JÄMSTÄLLD UTBILDNING
KOMMITTÉN SÄGER:
Ta itu med diskriminering, stereotyper och strukturella
hinder inom alla nivåer av utbildning. Bekämpa diskriminering av utsatta grupper av kvinnor och flickor som
har svårare att få tillgång till utbildning, särskilt romska
och samiska flickor. Öka kvinnors forskningsdeltagande
inom naturvetenskap och teknik, och att se till att kvinnor får del av bidrag, finansiering och doktorandstudier
på samma villkor som män. Säkerställ nolltolerans mot
våld och sexuella trakasserier i skolor. Inkludera sexualkunskap och undervisning om kvinnors mänskliga
rättigheter i läroplanen.

ATT GÖRA
o Se till att forskningsmedel fördelas jämställt och ta
fram en plan för hur medlen som går till kvinno- res
pektive mansdominerade fält kan jämnas ut.
o Säkerställ att anställda i skolor har kunskap om och
aktivt arbetar mot sexuella trakasserier, könsrelate
rat våld och kränkningar.
Inför krav på att alla skolor är miljöer fria från porno
grafi.
o Gör sex och samlevnad till ett obligatoriskt ämne
i skolan och på lärarutbildningar och säkerställ att
undervisningen bygger på kunskap om makt, jäm
ställdhet och våld.
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ATT GÖRA

FÖR ETT JÄMSTÄLLT
ARBETSLIV
KOMMITTÉN SÄGER:
Minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Öka
kvinnors heltidsarbete och mäns uttag av föräldraledighet. Eliminera könssegregationen på arbetsmarknaden
och uppvärdera kvinnodominerade yrken. Tillgodose
behoven hos de grupper av kvinnor som står långt från
arbetsmarknaden, till exempel utrikes födda kvinnor,
kvinnor som tillhör minoritetsgrupper och kvinnor med
funktionsnedsättning.
ATT GÖRA
o Individualisera föräldraförsäkringen och se över
flexibiliteten.
o Lagstifta om rätt till heltidsarbete.
o Inför arbetsvärderingar som synliggör och åtgärdar
strukturella löneskillnader mellan yrken och sekto
rer.
o Förbättra arbetsmiljön och villkoren i kvinnodomi
nerade sektorer.
o Se till att förskola och äldreomsorg är tillgänglig
dygnet runt och i hela landet.
o Se till att etablerings- och arbetsmarknadsprogram
för att öka utrikes föddas arbetskraftsdeltagande
har ett genomgående jämställdhetsperspektiv.
o Säkerställ särskilt stöd till kvinnor med funktions
nedsättning exempelvis i form av vägledning, kom
pletterande utbildning och i kontakt med arbetsgi
vare.
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ATT GÖRA
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ATT GÖRA

FÖR ATT STOPPA MÄNS VÅLD
MOT KVINNOR

FÖR KVINNORS HÄLSA

KOMMITTÉN SÄGER:
Trots stora satsningar saknas konkreta resultat. Regeringen uppmanas att omgående anta en övergripande
strategi och effektiva övervakningsmekanismer för att
få slut på mäns våld mot kvinnor. Sverige får skarp kritik
för det låga antalet anmälningar och fällande domar i
fall av våld mot kvinnor och våldtäkt, vilket resulterar i
straffrihet för förövare.

KOMMITTÉN SÄGER:
Hitta strukturella lösningar på de bakomliggande orsakerna till att arbetsrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar ökar bland kvinnor. Ta itu med kvinnors och flickors försämrade psykiska hälsa och missbruk av alkohol
och droger. Förbättra hälsan hos kvinnor med funktionsnedsättningar och se till att alla kvinnor och flickor,
inklusive minoritetsgrupper, får fri tillgång till sexuella
och reproduktiva hälsotjänster och information.

ATT GÖRA
o Inför obligatoriska utbildningar för hela rättsväsen
det om jämställdhet, sexualbrott och mäns våld mot
kvinnor.
o Inför samtycke och oaktsamhetsrekvisit i sexual
brottslagen.
o Öka resurserna till kvinno- och tjejjourernas verk
samhet.
o Säkerställ tillgängliga boenden för kvinnor med
funktionsnedsättningar och att de får samma skydd
och stöd som andra kvinnor.
o Ta bort tvåårsregeln i utlänningslagen.

ATT GÖRA
o Satsa på förebyggande insatser och inför struktu
rella åtgärder inom utbildning och arbetsmarknad,
områden där stress och psykisk ohälsa bland kvin
nor är utbrett.
o Förbättra hälsan hos kvinnor med funktionsnedsätt
ningar, bland annat genom att garantera att de får
stöd så som rehabilitering och psykosocial vård.
o Minska kvinnors och flickors missbruksproblem
genom mer förebyggande arbete och genom att
jämställdhetsintegrera alkohol- och narkotikapoliti
ken.

Mer om Sveriges Kvinnolobby: sverigeskvinnolobby.se

