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Jämställdhet – en självklarhet i ett modernt välfärdssamhälle, för rättvisa och ekonomisk utveckling

Sveriges feministiska regering i augusti 2017

Sverige har världens första feministiska regering. Att flickor och pojkar,
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv är
en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga. Jämställdhet är
också en självklarhet för tillväxt och ekonomisk utveckling.
Regeringens jämställdhetspolitik bygger på det
övergripande målet att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sitt eget liv.
Det är i grunden en demokrati- och rättvisefråga.
Samtidigt är jämställdhet en del av svaret och lösningen på många av vår tids ödesfrågor. Genom
att både kvinnor och mäns potential tas till vara
skapas jobb, tillväxt och ekonomisk utveckling.
Jämställdhet är därför en självklar del i samhällsbygget och den svenska modellen.

av jämställdhetsperspektivet i det löpande arbetet
är en av regeringens viktigaste prioriteringar.
Långsiktighet och effektivitet

Regeringen vill säkra att jämställdhetspolitiken
får en strategisk, sammanhållen och långsiktig
styrning samt ett effektivt genomförande. Därför
inrättar regeringen en jämställdhetsmyndighet
under 2018. Myndigheten ska ansvara för uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd
utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Att vara en feministisk regering förliktigar
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Regeringen har intensifierat det våldsförebyggande
arbetet och har tagit fram en nationell, tioårig strategi för att förebygga och förhindra mäns våld mot
kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck
samt prostitution och människohandel för sexuella
ändamål. Strategin innehåller åtgärder som stärker
skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser
mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som
motarbetar destruktiv maskulinitet och heders-

www.regeringen.se/feministiskregering
@socialdep #svfemreg

Artikelnummer: S2017.020

Vi ska göra skillnad i människors liv. Eftersom
jämställdhet mellan kvinnor och män skapas
där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och
normer skapas måste jämställdhetsperspektivet
finnas med i det dagliga arbetet. Jämställdhetsanalyser ska prägla allt vårt agerande, alla våra
reformer, alla våra förslag. I budgetarbetet ska
effekter och konsekvenser för jämställdheten
beaktas när förslag och reformer utformas, och
när resurser fördelas. Att utveckla integreringen

tänkande. Regeringen sätter ett tydligt fokus på
det förebyggande arbetet och mäns delaktighet
och ansvar för att stoppa våldet.
Mäns delaktighet en förutsättning för jämställdhet

Svensk jämställdhetspolitik är till för alla och ska
komma alla till del. Ojämställdhet är ett resultat av
normer och strukturer som upprätthålls av både
kvinnor och män. Därför måste ett jämställdhetsarbete inkludera även män, såväl nationellt som internationellt. Män har ett ansvar för att bidra till en
jämställd värld – av solidaritet med kvinnor, för
sin egen skull men också av solidaritet med män
som far illa av destruktiva och begränsande normer.
Feministisk utrikespolitik

Trots att jämställdhet är en mänsklig rättighet
går utvecklingen bakåt på många håll i världen.
Sverige är och ska vara ett föregångsland för
mänskliga rättigheter. Därför står jämställdhet i
centrum, både i regeringens nationella och internationella arbete. Regeringens feministiska utrikespolitik sker genom att hela utrikespolitiken omsätter ett systematiskt jämställdhetsperspektiv
byggt på kunskap och analys och syftar till att
stärka alla kvinnors och flickors rättigheter,
representation och resurser. Jämställdhetspolitiken är också en central del i arbetet med att säkerställa full respekt för Sveriges internationella
åtaganden om mänskliga rättigheter.

Mål för jämställdhet

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och
män ska ha samma makt att forma samhället och
sitt eget liv. Utifrån detta arbetar regeringen efter
sex delmål:
• En jämn fördelning av makt och inflytande.
• Ekonomisk jämställdhet.
• Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor
och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och
personlig utveckling.
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma
ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge
och få omsorg på lika villkor.
• Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor
och pojkar ska ha samma förutsättningar för
en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg
på lika villkor.
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor
och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt
och möjlighet till kroppslig integritet.

www.regeringen.se/feministiskregering
@socialdep #svfemreg

