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Förord
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar 
för ett jämställt och hållbart samhälle. Vi värnar 
om kvinnors och mäns lika rättigheter, friheter 
och ansvar. Vi uppmuntrar, stödjer och utbildar 
kvinnor för politiska uppdrag för KD. 

Syftet med vårt handlingsprogram är att lyfta 
fram de politikområden vi prioriterar och före-
slå åtgärder som är viktiga för att öka jämställd-
heten mellan kvinnor och män.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet bildades 
1982 och har cirka 2000 medlemmar. Vår syn 
på feminism har sin grund i alla människors 
unika och okränkbara värde.

Alltför många kvinnor lever fortfarande i 
en situation där rättigheter och friheter inte 
respekteras. Därför arbetar vi även för ökad 
jämställdhet för våra medsystrar i EU och 
hela världen.

Jämställdhet är inte enbart en angelägenhet för 
kvinnor eftersom det handlar om mänskliga 
rättigheter. Jämställdhet är bra för alla i samhället. 
Ett jämställt samhälle skapar trygghet, tillit och 
sammanhållning och det är värt att kämpa 
för, alltid.

Marie–Louise Forslund Mustaniemi
förbundsordförande 
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Kapitel 1

Ideologiska utgångspunkter
Grunden för jämställdhet mellan kvinnor och män är alla människors 
lika absoluta och okränkbara värde. Kvinnor och män ska ha likvärdiga 
förutsättningar och villkor för att kunna utveckla sin fulla potential.  
Jämställdhet är att människor, oavsett kön, har makt att forma sitt liv 
utifrån sina egna önskemål. 

Det är en viktig uppgift att undanröja traditionella föreställningar, 
fördomar, strukturer och juridiska hinder som försvårar och förhindrar 
jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta gäller familjeliv, arbetsliv 
och samhällslivet i övrigt. Det handlar inte bara om lagstiftning utan 
även om opinionsbildning och attitydförändringar. 

Jämställdhetsperspektivet ska  
genomsyra alla politikområden.

Det innebär att förslag och beslut ska analyseras  

ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga möjliga 

konsekvenser för kvinnor och män. Förutsättningarna för 

bra politiska beslut ökar när kvinnor och män finns jämnt 

representerade i alla beslutande församlingar.

Ur Kristdemokraternas principprogram

Vi bygger politik utifrån en kristdemokratisk feminism som har sin 
utgångspunkt i alla människors lika, unika och okränkbara värde. 
Jämställdhet är ytterst en fråga om demokrati och mänskliga rättig-
heter. Det goda samhället ska värna kvinnors och mäns lika rättigheter, 
friheter och ansvar.



9

Kapitel 2

Demokrati
Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre. Demokrati 
är grunden i arbetet för mänskliga fri- och rättigheter. Varje person räknas 
och har rätt att delta och påverka samhället. Ingen ska hållas tillbaka, 
kränkas eller förtryckas i vårt samhälle. En fungerade demokrati förut-
sätter jämställdhet mellan kvinnor och män.

Fler kvinnor behöver vara med och påverka i beslutande församlingar. 
Fler kvinnor behövs i Sveriges riksdag, regioner och kommuner men 
också inom näringslivet. Där viktiga beslut fattas behöver kvinnor vara 
med och påverka och få ett ökat inflytande. Vi anser att kvotering är fel 
väg att gå för att uppnå detta. Ingen person är enbart ett kön.

För att garantera att människovärdet och de mänskliga fri- och rättig-
heterna respekteras i en demokrati så behövs en god värdegrund. Den 
kristdemokratiska värdegrunden utgår ifrån människors unika och okränk- 
bara värde och hon ingår i ett sammanhang av andra personer med ett 
ömsesidigt beroende. Denna helhetssyn på människan utgör därmed en god  
grund för en jämställd demokrati. Ingen ska lämnas efter eller hållas tillbaka.
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Kapitel 3

Arbetsmarknad och ekonomi
Färre kvinnor än män driver företag men många fler kvinnor startar 
företag inom välfärdssektorn. Diskussionen kring vinster i välfärden  
och förbud mot dessa är något vi inte kan acceptera. Det skulle avsevärt 
försämra kvinnors möjligheter att starta eget inom välfärdssektorn. 
Avdrag för RUT-tjänster har skapat många företag som drivs av kvinnor 
och RUT bör därför utvecklas och inte avvecklas.

Att arbeta deltid är en fattigdomsfälla. Många kvinnor har låga inkomster 
på grund av deltidsarbete. Det gör att kvinnors ekonomiska utsatthet ökar 
och möjligheten att trygga en egen försörjning minskar avsevärt. Rätten 
att arbeta heltid ska vara norm. Möjlighet att arbeta deltid ska finnas.



Kvinnor är starkt överrepresenterade bland pensionärer som enbart får 
garantipension, det vi kallar ”fattigpension”. Skatten på pensionen ska 
vara likvärdig med skatt på arbete. Det är ovärdigt att den som arbetat 
hela livet ska behöva söka bidrag för att klara vardagen. Skattebördan 
ska avspegla betalningsförmågan. Därför föreslår vi ett grundavdrag på 
inkomstskatten i nivå med riksnormen för försörjningsstöd.

Europas demografi innebär att den åldrande befolkningen och de mins-
kande födelsetalen ger en allt mindre yrkesarbetande andel av befolk-
ningen, vilket påverkar tillväxten, pensionssystemen och arbetslivet.   
I detta sammanhang är det nödvändigt att kvinnors sysselsättningsgrad i 
Europa ökar. Attityder till jämställdhet och kvinnors deltagande i arbets-
livet är på så vis inte bara en demokrati- och rättvisefråga, utan också 
viktigt för en framtida ekonomisk tillväxt.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för:
 \ att det ska vara lika lön för likvärdigt arbete
 \ att heltid ska vara norm
 \ att utbildning i privatekonomi erbjuds redan i grundskola
 \ att pensionsförsäkringsvillkor inte missgynnar kvinnor
 \ att arbeta för att den starkt könsuppdelade och ålderssegregerade 

arbetsmarknaden bryts
 \ att utveckla RUT-tjänster
 \ att införa en jämställdhetscertifiering som även ska omfatta  

jämställda löner
 \ att införa ett grundavdrag på inkomstskatten i nivå med riksnormen 

för försörjningsstöd.

11
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Kapitel 4

Kvinnors företagande
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet har under lång tid lyft fram betydelsen 
av kvinnors delaktighet och inflytande inom näringslivet. Det behöver öka 
inom offentligt finansierade bolag. Allt för få kvinnor är representerade i 
börsnoterade företags styrelser, som styrelseordförande eller VD.

Vi behöver förbättra villkoren för företagande, framförallt för småföre-
tagare, så att fler kvinnor kan driva egen verksamhet. Med fler kvinnor 
som företagare ökar rekryteringsbasen till bolagsstyrelser.

LOV, Lagen om Valfrihetssystem, har inneburit en enorm utveckling för 
kvinnors möjlighet till företagande. LOV har inneburit ökad valfrihet för 
brukare och bidragit till att kvinnor som tidigare varit hänvisade till en 
arbetsgivare i det offentliga numera kan starta och driva egen verksamhet 
inom vård och omsorg och inom andra områden inom socialtjänsten.

Företag som arbetar med mentors- och rekryteringsprogram och inser 
att jämställdhetsarbetet är en viktig framgångsfaktor, måste lyftas fram 
som förebilder. Professionella, lönsamma, jämställda – utan kvotering.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för:
 \ att underlätta för både kvinnor och män att kombinera företagande 

och föräldraskap
 \ att uppmuntra kvinnors företagande inom den offentliga sektorn 

genom fler privatiseringar
 \ att underlätta nyföretagande genom att utöka möjligheterna att  

vara tjänstledig för att starta företag
 \ att förbättra och förenkla försäkringsvillkor för egenföretagare
 \ att kommunala och landstingsägda bolag agerar goda exempel  

för mer jämställda styrelser och chefsrekryteringar
 \ att se över riskkapitalets fördelning från ALMI för jämställt  

företagsstöd och mikrolån
 \ att införa fler tjänster i RUT-avdraget
 \ att införa ökat innovationsstöd till tjänstesektorn.
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Kapitel 5

Kvinnors hälsa och vård
Rätten till en god och jämlik hälsa på lika villkor är grundläggande i vårt 
samhälle. Hälso- och sjukvården ska utgå från alla människors unika,  
absoluta och okränkbara värde. Trygghet, närhet, tillit, valfrihet och kva-
litet är viktiga värden i hälso- och sjukvården. Vården ska ha en helhets- 
syn på människan och ta hänsyn till såväl kroppsliga, andliga som själsliga 
behov. Hälso- och sjukvård ska vara jämlik och ges på likvärdiga villkor.

Vården måste medvetet beakta skillnader mellan kvinnor och män. 
Kvinnor och män kan ha olika symptom och olika vårdbehov vid ett 
och samma sjukdomstillstånd. Såväl läkemedels- som vårdforskning 
måste inriktas på både kvinnor och män.

Det finns skillnader i ohälsa mellan män och kvinnor. Fler kvinnor än 
män är sjukskrivna och det gäller både kort- och långtidssjukskrivning. 
Utmattningssyndrom har ökat hos kvinnor och framförallt de som är 
högpresterande på jobbet och tar större ansvar för barn och hemmet.

Arbetsgivare har ett stort ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö och lika 
viktigt är att föräldrar delar på ansvaret för barn och hemarbete.

Endometrios är en sjukdom som drabbar ca 200 000 svenska kvinnor och ca 
176 miljoner kvinnor i världen. Kunskapen om sjukdomen är liten både hos 
sjukvårdspersonal, skolpersonal och hos allmänheten. Det gör att det kan ta 
upp till åtta år innan kvinnor får diagnos, adekvat vård och behandling. Sjuk-
domen orsakar oerhörd smärta och ges inte vård i tid finns en ökad risk för 
ofrivillig barnlöshet. Sjukdomen går inte att bota. KDK anser att sjukdomen 
ska klassas som en folksjukdom och att det ska tas fram Nationella riktlinjer 
från Socialstyrelsen. Det behövs även specialistcentra och team i sjukvården.

Ohälsa bland unga kvinnor ökar. Allt fler lider av depression och ångest. 
Självmord bland unga ökar trots att självmord bland vuxna minskar.

För att förebygga självmord bland unga vill KDK lyfta fram ett program 
som ett antal kommuner arbetar enligt, YAM (Youth aware of  mental 
health), ett hälsofrämjande preventivt skolprogram. Metoden baseras 



på studier i 12 europeiska länder där det införts har det lett till en 50 % 
minskning av suicid och suicidförsök och en minskning av medelsvår 
och svår depression med ca 30 %. I Storbritannien infördes ett arbets-
sätt som innebär att när en ung människa begått suicid tillsätts en 
”haverikommission”. Socialtjänst, skola, polis, sjukvård och civilsam-
hället gör tillsammans en utredning om vad som hänt och vad som har 
brustit. Ett bra arbete som borde införas i våra kommuner.

Ätstörningar, självskadebeteenden och hög alkoholkonsumtion har blivit 
allt vanligare bland unga kvinnor. Mobbing och sexuella trakasserier i 
sociala medier är vanligt bland unga. Användningen av smarta telefoner 
hos barn ökar risken för exponering och vuxnas kontakter i sexuella 
syften. Det är en utveckling som föräldrar, skola och elevhälsa måste 
göra allt för att förhindra och förebygga.

Många äldre kvinnor drabbas av psykisk ohälsa. Den vanligaste diagnosen 
hos kvinnor över 65 år är depression och ångestsjukdomar. Förskrivning-
en av psykofarmaka är störst hos äldre kvinnor i jämförelse med andra 
befolkningsgrupper. Vissa av dessa läkemedel ökar risken för fallolyckor 
och höftfrakturer. Ska livskvalitén och hälsan öka hos äldre kvinnor är 
det ett angeläget område att utvärdera och följa upp i vården.
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Varannan kvinna över 50 år riskerar att drabbas av Osteoporos (ben-
skörhet). Den orsakar frakturer, lidande och för tidig död.  Höftfrakturer 
står för mer än hälften av alla frakturrelaterade sjukvårdskostnader i 
landet och det är vanligt att kvinnor inte får ett tillräckligt bra omhänder-
tagande underbehandlingen av sjukdomen. Osteoporos är ännu ett 
exempel på att kvinnors sjukdomar och hälsa inte prioriteras.

Förlossningsvården i Sverige måste förbättras. Förlossningsskadorna har 
ökat väsentligt sedan 90-talet och de som drabbats av allvarliga brist-
ningar har inte fått den vård och behandling de behöver för att leva ett 
fullgott liv. Eftervården måste förbättras och säkra förlossningsmetoder 
måste tillämpas på förlossningsklinikerna i landet. Eftervården för först-
föderskor ska vara obligatorisk för hjälp med amning och tidig upptäckt 
av skador och förlossningsdepression. Utbildning och fortbildning av 
barnmorskor måste säkras.

Övervikt och fetma hos gravida är en riskfaktor och måste uppmärk-
sammas mer och blivande mammor ska få adekvat vård och stöd. använd- 
ning av alkohol, droger och tobak är skadligt för det ofödda barnet och 
bör därför undvikas helt under graviditeten.

Sverige är ett mångkulturellt land. Det innebär att det finns kvinnor i 
vårt land som blivit könsstympade genom omskärelse. Det är förbjudet 
enligt svensk lag (Lag 1982:316). Dessa kvinnor lider ofta av smärtor 
och behöver särskild vård i samband med graviditet och förlossning. Det 
är viktigt att det finns ett arbete för att också förhindra att flickor köns-
stympas. BVC, skolan, elevhälsan och landets ungdomsmottagningar har 
ett ansvar för detta. Rättsskyddet för flickor upp till 18 år måste säkras.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för:
 \ att skillnaderna i ohälsa mellan kvinnor och män uppmärksammas 

och utjämnas 
 \ att arbetsrelaterade sjukskrivningar följs upp och förebyggs och arbetet 

med att förebygga utmattningssyndrom hos kvinnor intensifieras
 \ att öka kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård som regelbundet ska 

följas upp och analysera vårdens resultat utifrån jämställd och jämlik vård
 \ att höja kunskapsnivån hos både profession och allmänhet om skill-

nader mellan kvinnors och mäns symptom och sjukdomsförlopp
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 \ att den medicinska forskningen ska uppmärksamma kvinnors  
specifika sjukdomar

 \ att endometrios ska klassas som en folksjukdom och att ungdoms-
mottagningar uppmärksammar flickor med menstruationsbesvär

 \ att upprätta endometrioscentra och team i alla regioner för en  
likvärdig vård och behandling i hela landet

 \ att all läkemedelsbehandling av endometrios ska ingå i  
högkostnadsskyddet

 \ att kommuner och regioner ska prioritera det förebyggande arbetet 
med unga kvinnors psykiska ohälsa och självskadebeteende

 \ att kommunerna arbetar enligt YAM (Youth aware of  mental health) 
och att det inrättas ”kriskommisioner” när unga begått självmord

 \ att arbeta förebyggande och förhindra ungas exponering för vuxnas 
sexuella kontakter och övergrepp i sociala medier

 \ att särskilt utreda orsakerna till förskrivning och användning av  
läkemedel vid depression hos äldre kvinnor

 \ att åtgärda bristerna i den låga följsamheten till Nationella riktlinjer 
för osteoporos för att förebygga och ge drabbade kvinnor rätt vård 
och behandling

 \ att uppmärksamma övervikt och fetma i samband med graviditet  
och utreda åtgärder i syfte att minska detta

 \ att utarbeta mer stöd till barnmorskor vid Barnmorskemottagningarna/
Mödrahälsovård i syfte att hjälpa kvinnor i behov av stöd för en  
rök- och alkoholfri graviditet samt stöd för en bättre psykisk hälsa

 \ att öka utbildningen och fortbildning hos barnmorskor för säkrare 
förlossningar

 \ att förbättra eftervården för förstföderskor för hjälp med amning, 
tidig upptäckt av förlossningsskada eller förlossningsdepression.

 \ att öka kunskapen och stärka det förebyggande arbetet mot  
könsstympning i kommuner och regioner

 \ att stärka rättsskyddet för flickor upp till 18 år som riskerar att  
könsstympas

 \ att verka för att kommuner och landsting etablerar beroende-  
och missbruksvård som specifikt inriktar sig mot kvinnor.
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Kapitel 6

Familjen och livspusslet
Många kvinnor stressar för att få vardagen att fungera. Det är svårt 
att hinna med både jobb, barn och aktiviteter, partner och äldre sjuka 
föräldrar. Oftast är det kvinnorna som tar det största ansvaret för att få 
ihop livspusslet.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet eftersträvar ett jämställt samhälle 
där kvinnor ska kunna göra karriär på samma villkor som män också efter 
att de har bildat familj. Vi vill bland annat ersätta dagens 90 garantidagar 
med 100 dagar till vardera föräldern som har barn i åldern 1–3 år. Dessa 
dagar skall inte gå att överlåta. Dagarna ska kunna tas ut som hel, tre 
fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag och ersättningen ska 
motsvara föräldrapenningen. Man får endast ta ut en dag per vecka och 
den som är ensam vårdnadshavare får själv använda alla de 200 dagarna.

Alla försäkringar och stöd som finns för barnfamiljer används i högre 
grad av kvinnor än av män och detta får tydligt negativa konsekvenser 
för kvinnors hälsa, yrkesliv, lön och pension. Detta kan bara förändras 
med hjälp av nya attityder och kraftfulla politiska åtgärder och incitament. 
Antalet reserverade dagar i föräldraförsäkringen har visat sig leda till att 
fler pappor tar ut föräldraledighet, att därför utöka dessa dagar ytterligare 
skulle vara positivt för jämställdheten, samt ha en positiv effekt på kvinnors 
löneutveckling.

Jämställdhet är bra för hela familjen; barn har rätt till båda sina föräldrar 
och familjer där detta fungerar skapar harmoni. Enligt TCO:s pappa-
index tar 60 procent av papporna inte ut någon föräldrapenning alls 
under barnets första år, medan 76 procent av alla pappor tog ut de tio 
”pappadagarna” i samband med barnets födelse. En utökning av dessa 
dagar är därför en god åtgärd för att få fler pappor delaktiga under barnets 
första levnadsår. Jämställdhet börjar i hemmet.

Det är viktigt med opinionsbildning så att föräldraledighet för både män och 
kvinnor betraktas som utvecklande och kompetenshöjande för individen.
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Statens uppgift är att ge ekonomiskt stöd eller avdragsrätt till föräldrar så 
att de själva kan välja barnomsorg. Samhällets stöd ska följa barnet och 
inte stödformen. Barnomsorgspengen har fastslagit detta och öppnat för 
en större valfrihet i barnomsorgen över hela landet.

Kommunernas uppgift är att tillhandahålla subventionerad förskole-
verksamhet för dem som så önskar. Denna ska präglas av jämn och god 
kvalitet med både kvinnor och män som förebilder. Etableringsfrihet ska 
råda när det gäller de olika formerna av barnomsorg.

Ensamstående kvinnors situation kräver särskild uppmärksamhet. Sam-
hällets stöd till ensamstående föräldrar måste förbättras. Barnomsorg 
på obekväm arbetstid ska tillhandahållas då framförallt ensamstående 
föräldrar hamnar i kläm om de har arbeten på obekväm arbetstid.

I varje kommun bör det finnas minst en familjecentral där föräldrar och 
barn är välkomna för vård, föräldrastöd, öppen förskola etc. Behovet av 
föräldrastöd i dagens samhälle är stort och föräldrastöd är en nyckel för 
att skapa tryggare familjer.

Anhöriga står för 70 procent av den totala hjälpen till personer över 75 
år som bor hemma. Att regelbundet vårda anhöriga är en faktor som 
bidrar till tidspress. Anhörigvård innebär oftast att man hjälper maka/
make men också föräldrar och svärföräldrar på olika sätt. Vård av anhöriga 
utförs oftare av kvinnor än av män. Det är viktigt att erbjuda anhörig-
vårdare stöd och ersättning. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill 
därför införa tio så kallade vaf-dagar (vård av förälder) per person och år.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för:
 \ att 100 barndagar tillfaller vardera föräldern som har barn i åldern 

1–3 år med en ersättning motsvarande föräldrapenningen
 \ att antalet reserverade dagar för vardera föräldern utökas från dagens 

60 dagar till 90 dagar
 \ att kommunerna ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid
 \ att SGI ska skyddas i minst 3 år från barns födelse
 \ att kommuner som inte kan uppfylla kraven om barnomsorg inom 

viss tid blir ersättningsskyldiga gentemot föräldrarna
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 \ att flexibiliteten inom barnomsorgen ökar så att arbetsliv och egen-
företagande enklare går att förena med föräldraskap

 \ att möjligheten för att starta förskolor med fokus på genuspedagogik 
ska finnas i den mån föräldrarna önskar det

 \ att försäkringskassans arbete med att behandla kvinnor och män lika 
vid ansökan om föräldraledighet ska fortsätta, och att jämställdhets-
målen återinförs

 \ att de så kallade pappadagarna i samband med barnets födelse 
 förlängs från 10 till 30 dagar

 \ att taket inom föräldrapenningen höjs 
 \ att försäkringskassan får i uppdrag att genomföra informationssats-

ningar kring föräldraledighet och föräldraskap och kring vikten av 
ett jämställt ansvar för hem och barn, med särskild hänsyn till nya 
svenskars språkkunskaper

 \ att det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun
 \ att Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför en översyn   

av föräldrautbildning och föräldrastöd i landets alla kommuner
 \ att alla kommuner ska se över möjligheterna att erbjuda flerfamilj-

system och familjedaghem för de familjer som så önskar
 \ att föräldrar som har barn med stor risk för infektioner får särskild 

hjälp med vård av barn i hemmet
 \ att regeringen tillsätter en utredning som utreder vilka ytterligare 

tjänster som, inom ramen för RUT, kan underlätta livspusslet för 
småbarnsföräldrar

 \ att underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjs
 \ att ensamstående föräldrar som är heltidsstuderande på högskolenivå 

ges ett utökat månatligt barntillägg
 \ att alla kommuner ska erbjuda unga ensamstående mammor särskilda 

stödgrupper
 \ att makar automatiskt får delad premiepension om de inte genom 

aktiv begäran önskar frångå denna regel
 \ att införa tio vaf-dagar (vård av förälder) per år och person.
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Kapitel 7

Kvinnor i krig och konflikt
Världen vi lever i är tyvärr ingen fredlig plats. Varje dag på nyheterna 
hör vi talas om olika konflikter runt om på vår jord. Konflikter skapar 
en våldskultur som särskilt drabbar kvinnor. I dag är ca 90 procent av 
alla krigsoffer civila. Det faktum att kvinnor drabbas hårt i konflikttider 
betyder dock inte att de alltid är offer, svaga och passiva. Kvinnor visar 
tvärtom ofta stor handlingskraft i krigstider.

Våld mot kvinnor har en tendens att öka i konfliktdrabbade områden. 
Genom militarisering och vapennärvaro normaliseras våld som problem- 
lösningsmetod och detta drabbar framförallt kvinnor. Kvinnor riskerar 
bland annat att utsättas för våld, såsom avskyvärda kränkningar, syste-
matiska våldtäkter, tortyr, ekonomiskt slaveri och tvångsäktenskap. Det 
sexuella våldet som förekommer i konflikter är varken kulturellt eller 
sexuellt. Det är kriminellt och används som en krigshandling och ska 
därför hanteras utifrån det. Ingen kränkning av mänskliga rättigheter ska 
avfärdas rutinmässigt med att det skulle vara “ofrånkomligt”.

Kvinnor har under historiens lopp varit underrepresenterade när det 
gäller beslutsfattande i såväl nationella, regionala som institutionella 
sammanhang, vilket gör att kvinnors ställning blir extra sårbar. Flickor 
och kvinnor har inte tillåtits gå i skolan, inneha resurser eller tillåtits på-
verka i samma utsträckning som män. Att ge kvinnor samma möjligheter 
som män att delta i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter 
är en viktig utgångspunkt för demokrati, jämställdhet och utveckling.
Kvinnor behöver finnas både inom försvaret och i fredsuppbyggande verk-
samheter för att kunna vara med och påverka i dessa situationer. FN ska 
se till att de fredsbevarande styrkorna alltid har som mål att ha lika många 
kvinnor som män ute i fält. Kvinnor som ingår i fredsbevarande styrkor 
behövs i konfliktområden för att kunna möta de kvinnor som drabbas.

Det är av största vikt att Sverige jobbar för att det svenska försvaret ska 
präglas av jämställdhet. Det är viktigt att arbeta för att fler kvinnor ska 
finnas representerade både på ledande positioner inom försvaret och i 
utrikespolitiken.
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Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för att sprida de internationella 
konventioner som stärker kvinnors mänskliga rättigheter samt betonar   
vikten av kvinnors betydelse i fredsarbete. Att sprida och stärka de inter-
nationella konventionerna och resolutionerna för att stärka kvinnors 
mänskliga rättigheter har en stor betydelse för hur framtiden utformas. 

Samordning av hjälporganisationer i krigszoner behövs för att skapa 
snabbare stabilitet för de mest behövande barnen och kvinnorna. Det 
är också nödvändigt att historien berättas så att den inte upprepas. Men 
framför allt behöver vi se kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. 

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för:
 \ att internationella konventioner och resolutioner som skyddar  

kvinnors rättigheter och kräver kvinnors representation efterföljs
 \ att förbjuda vapenexport till länder med diktatur eller brister i 

mänskliga rättigheter
 \ att kräva att Sverige, EU och FN kräver att fredsuppbyggande  

insatser ska vara jämställda
 \ att CEDAW, Kvinnokonventionen, blir svensk lag
 \ att FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325, 1880, 1890, samt 1960 

implementeras och efterföljs i praktiken
 \ att Sveriges regering skriver en årlig rapport om sitt säkerhetsarbete 

som även belyser kvinnors situation
 \ att införa en särskild representant som på EU-nivå bevakar kvinnors 

situation i krig och sexuellt våld som krigsföring
 \ att våldtäkter som krigsföring ses som en rättssäkerhetsfråga och inte 

en kvinnofråga
 \ att kvinnors speciella skäl för asyl, såsom sexuellt våld eller utsatthet, 

beaktas i migrationsprocesser
 \ att Migrationsverket arbetar med kvinnors säkerhet under asylprocessen
 \ att öka samordningen av hjälporganisationer för att skapa snabbare 

stabilitet för de mest behövande barnen och kvinnorna
 \ att det svenska försvarsarbetet präglas av jämställdhet
 \ att fler kvinnor finns representerade både på ledande positioner inom 

försvaret såväl som i utrikespolitiken.
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Kapitel 8

Bostäder och infrastruktur
Att ha både kvinnor och män i åtanke när man diskuterar bostäder och 
infrastruktur ska vara grundläggande. Vi vet att kvinnor och män har 
olika resvanor, väljer olika boendeformer och upplever olika behov av 
trygghet vad gäller just resande och boende.

Enligt en undersökning av Sveriges Bostadsrättscentrum är det fler män 
än kvinnor som är representerade i bostadsrättsföreningar. Förening-
arnas ekonomi är viktig och det påverkar privatekonomin betydligt hur 
deras ekonomi hanteras. Därför är det viktigt att kvinnors inflytande i 
bostadsrättsföreningar ökar.

Alltför få har en tillräckligt god kunskap och överblick över de konse-
kvenser som lån, räntor och andra ekonomiska faktorer har. Kvinnan 
blir lätt den svagare parten, då hon fortfarande, statistiskt sett, har lägre 
inkomst än mannen.

Att äga sin bostad kan innebära både ökad livskvalitet och trygghet. Där-
för är det viktigt att skapa erbjudanden om köp- och ägandemöjligheter. 
Det kan vara allt ifrån formuleringar i låneerbjudanden, skolundervisning 
om att äga sin bostad till hur inkomster och utgifter bör fördelas för en 
rimlig och god livskvalitet.

Delat ägande av bostad gör det möjligt att få dubbelt ROT-avdrag och 
möjligheten till avdraget har bidragit till att många kvinnor har blivit del-
ägare i bostäder som tidigare endast tillhörde deras partner. ROT-effekten 
har på så vis förbättrat många kvinnors ekonomi.

Med ett ökat grundavdrag på skatten för inkomst så skulle fler kvinnor ha 
ökad möjlighet att äga sitt boende och också mindre behov av bostads-
bidrag. Bidrag innebär ofta en inlåsningsfaktor, ju mer du tjänar desto 
mer förlorar du, krona mot krona.

Kvinnor använder kollektiva färdmedel i större utsträckning än vad män 
gör. Kvinnor tenderar också att oftare välja miljövänligare resealternativ 
än män. Säkra och upplysta hållplatser och gångvägar är viktiga för  
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kvinnors trygghet. Det är även viktigt att busslinjer ger möjlighet till 
avstigning på en för individen tryggare plats längs den givna busslinjen.

Många unga har svårt att få råd med sitt första boende. Inte minst i stor-
städer är detta ett stort problem. Med ett skattefritt bosparande på upp 
till ett halvt basbelopp per år skulle fler unga få råd att köpa bostad. Fler 
unga skulle kunna spara ihop till en handpenning för ett boende. Då 
skulle också kvinnor, som är underrepresenterade när det gäller ägande, 
få en ökad möjlighet att köpa och äga sitt boende.

Att ha ett jämställdhetsperspektiv i analyser, undersökningar och be-
dömningar av bostads- och infrastrukturfrågor är viktigt. Kvinnor ska 
vara mer delaktiga och påverka tidigt i planprocesser på olika nivåer. 
Tillgänglighet, trygghet, fysisk miljö som underlättar lek och social sam-
varo är viktiga faktorer. Viktiga faktorer såsom säkra trafikmiljöer och 
skolvägar för barn, vad som bör placeras nära entrén, hur parkerings-
platser kan utformas på ett tryggare sätt. Utformningen av tvättstugor i 
flerfamiljshus kan ha större betydelse än man kan tro. Samma sak bör gälla 
vid omstrukturering och ombyggnationer av befintliga bostadsområden.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för:
 \ att kvinnors synpunkter tas tillvara vid byggnation och omstruk- 

turering av bostadsområden
 \ att kollektiva transportmedel utvecklas med flera målgrupper i åtanke
 \ att skapa tydliga trygghetslösningar för kollektivtrafiken kvälls- och 

nattetid så fler kvinnor vågar åka
 \ att införa förarlös spårtaxi med den enskildas hållplats som enda mål
 \ att forskning kring boende i högre utsträckning tar hänsyn till såväl 

män som kvinnor
 \ att införa ett skattefritt bosparande på upp till ett halvt basbelopp per 

år fram till 30 års ålder.
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Kapitel 9

EU – Europa och jämställdhet
Jämställdhet mellan kvinnor och män står inskrivet i EU:s grundlag. 
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för att jämställdhetsfrågorna 
ska prioriteras inom EU i enlighet med fördraget, så att kvinnor ges 
samma rättigheter och möjligheter att påverka och förverkliga sina liv.

De senaste åren har många framsteg gjorts för att förbättra jämställd-
heten i Europa, men mycket återstår att göra. Diskriminering förekom-
mer fortfarande och kvinnor har inte i lika stor utsträckning tillgång till 
maktpositioner inom politik och näringsliv. Jämställda löner, som endast 
ser till erfarenhet och kompetens, är sällsynta. Tillgången till hälso- och 
sjukvård är mycket varierande och de enskilda ländernas socialsystem 
gällande barntillsyn, föräldraledighet och pensioner har ofta en begräns-
ande inverkan på kvinnors livsmöjligheter.

För att Europa ska klara den internationella konkurrensen måste 
kvinnors sysselsättning öka och jämställdhetsfokus finnas, inte minst i 
lönesättningen. Jämställdhetspolitiken är ett grundläggande instrument 
för ekonomisk tillväxt, välstånd och konkurrenskraft och därigenom 
också för tillväxt och sysselsättning. Att vara anställd och få lön är av 
avgörande betydelse för kvinnors ekonomiska oberoende. Om EU:s 
målsättningar om ökad sysselsättning ska kunna uppnås måste också 
andelen kvinnor som arbetar öka.

Våld mot kvinnor, framför allt i hemmen är fortfarande ett stort problem.

Människohandeln inom den organiserade brottsligheten i Europa är om-
fattande. Den berör hundratusentals kvinnor som utnyttjas inom sexindu-
strin varje år. Framförallt är det kvinnor från det tidigare östeuropeiska 
länderna som drabbas. Vi vill sprida den svenska sexköpslagen i Europa.

Kvinnor är också de som drabbas hårdast av väpnade konflikter där 
våldtäkter och stympningar används som vapen i krig. EU bör gå i spet-
sen för att bekämpa sådant våld, oavsett om det sker inom eller utanför 
EU:s gränser.



Behovet av överstatliga lösningar är stort också på miljöområdet, där 
kvinnor globalt sett bidrar minst till utsläppen men drabbas mest av 
dem. Genom att i större grad involvera kvinnor i de processer som arbe-
tar för alternativa lösningar och ett hållbart samhälle kan många fram-
steg göras. Miljöanpassad teknik och miljövänliga lösningar för samhälls-
planering, transporter och energiförsörjning ska överföras mellan länder 
inom det europeiska samarbetet.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för:
 \ att påverka arbetet inom EU för en ökad jämställdhet inom EU:s 

kompetensområden
 \ att jämställdhetsintegrera alla politiska förslag som ska gälla inom EU
 \ att utöva påtryckningsarbete för att förslag som förbättrar jämställd-

heten prioriteras
 \ att det skapas en befattning inom EU som ansvarar för implemente-

ring av FN:s resolutioner 1325, 1890 och 1960
 \ att övergrepp mot kvinnor och barn som begås av svenska medborg-

are i andra länder bestraffas i Sverige
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Kapitel 10

Utbildning och forskning
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Rätten till en bra utbildning är universell och i Sverige har vi kommit långt 
med att kunna erbjuda möjligheter till olika åldersgruppers lärande, obero-
ende av materiell status. Forskning har dock visat att utbildningsväsendet 
fortfarande är långt ifrån jämställt. Skolan ska vara en trygg och säker plats 
för lärare och elever. Det ska vara nolltolerans mot hot och våld. Sexuella 
trakasserier och ofredande måste förebyggas och förhindras. 

All undervisning i grundskolan är obligatorisk, skolplikten gäller alla. 
Könsuppdelade skolor och undervisning ska inte vara tillåtet.

Jämställdhet i skolan innebär att flickor och pojkar ska ha likvärdiga förut- 
sättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla potential som människor.

Det finns en klar segregation mellan “kvinnliga” och “manliga” ut-
bildningar, även på högskolenivå, som har varit svår att bryta och som 
medför en problematik. Universitet och högskolor har en viktig uppgift 
när det gäller att skapa ett jämställt samhälle.

På universitetsnivå dominerar de unga kvinnorna, både i antal som 
läser vidare och i uppnådda betyg. Men trots att det är kvinnorna som 
dominerar på högskole- och universitetsnivå skiftas balansen på forskar-
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nivån. Fler kvinnor påbörjar forskning på de första nivåerna (till exempel 
doktorandnivå), men fler män blir professorer eller når andra högt uppsatta 
tjänster inom forskar- och universitetsvärlden.

Vidare har kvinnliga forskare svårare att få anslag för sin forskning, speciellt 
gällande den excellenta forskningen där mycket pengar fördelas på ett fåtal, 
sedan tidigare kända, män. Kvinnor behöver också i högre utsträckning till-
föra egna medel för att få sin forskning finansierad jämfört med män, trots 
att studier visat att männen på inget sätt uppvisar bättre eller mer tillförlitlig 
forskning än sina kvinnliga kollegor.

Det är oerhört viktigt att lyfta läraryrkets status. Forskare vid Institutet  
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, har visat att de som studerar 
på lärarutbildningen i dag har betydligt sämre betyg från gymnasiet än vad 
lärarstudenterna hade för tjugo år sedan. Lärarutbildningen har blivit allt 
mindre populär och läraryrkets attraktionskraft har minskat.

Hedersproblematik är ytterligare ett område som ställer stora krav på 
skolans jämställdhetsarbete. Hedersfrågor bör därför integreras i skolans 
undervisning med målet om att skapa en attitydförändring hos den unga 
generationen. Rektorer, lärare och andra vuxna i skolan måste ha bättre 
kunskaper och beredskap på detta område.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för:
 \ att barngrupperna inom förskola och skola har en sådan gruppstorlek 

att barnens behov och välbefinnande tillgodoses
 \ att värdegrundsarbete och likabehandlingsplanerna prioriteras i skolorna
 \ nolltolerans mot mobbing, hot, våld och kränkningar
 \ skolplikten gäller alla och ingen könsuppdelad underviskning tillåts
 \ att kunskaperna om hederskultur förbättras bland all personal inom skolan
 \ att fler kvinnor uppmuntras att doktorera så att tillsättningar av  

professurer får en bättre könsfördelning
 \ att diskriminering av kvinnliga forskare uppmärksammas och förhindras 

genom könsneutrala anslagsförfaranden.
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Kapitel 11

Migration och integration
Många har flytt till Sverige de senaste åren från krig, terror och förtryck, 
men också för att söka sig ett bättre liv. Situationen har varit extrem i 
hela Europa. Att på ett rättssäkert sätt utreda om personer har asylskäl 
ställer stora krav på ansvarig myndighet och rättsväsende. Långa utred-
ningstider fördröjer integrationsprocessen och behöver förkortas. Det 
blir svårt med språk, arbete och studier innan beslut om asyl och uppe-
hållstillstånd beviljas. 

Migrationspolitiken får inte leda till att barn och föräldrar skiljs från 
varandra och barnperspektivet ska alltid finnas med i migrationsärenden. 
Kvinnors särskilda behov vid asylärenden skall tillgodoses, för att kunna 
skapa korrekta bedömningsunderlag. Det är därför viktigt att asylsökan-
de intervjuas enskilt.

Utgångspunkten för integrationspolitiken är att ge kvinnor och män för-
utsättningar för att kunna ta ansvar för sitt eget liv och egen försörjning. 
Ett framgångsrikt integrationsarbete främjar sammanhållning, gemen-
skap och tillväxt. Samhället ska medverka till att underlätta och skapa 
förutsättningar för en välfungerande integration, såväl på arbetsmarkna-
den som i samhället. Alla former av diskriminering och främlingsfient-
lighet ska motverkas.

Integration förutsätter kunskap i det svenska språket, utbildning, arbete 
och bostad. Det är också viktigt att förstå de värderingar som vårt 
samhälle bygger på. Från första dagen ska kunskap om jämställdhet 
och kvinnors rättigheter och friheter ges till alla asylsökande. Alla får 
möjlighet att lära sig svenska, muntligt och skriftligt. Alla ska ha rätt till 
anpassad studiegång för att på sikt kunna etablera sig i samhället.

Arbetsförmedlingen, skolan och civilsamhället har en viktig uppgift om 
vi ska lyckas integrera alla som fått uppehållstillstånd.



Vissa kommuner har tagit emot ett stort antal asylsökande och andra 
färre. Bostadsbristen är en försvårande faktor och som ställer stora krav 
på kommunernas planering av nya bostäder.

Staten bör ta ett stort samlat ansvar för att migration och integration ska 
fungera tillfredsställande. Det kommer att ställas stora krav från kommu-
nerna till staten på ökad kostnadstäckning för utbildning och etablering.

Minderåriga flickor under 18 år som uppges vara gifta när asylansökan 
lämnas in ska inte betraktas som gift maka. Barnäktenskap är förbjudet 
i Sverige och ska gälla även för asylsökande. 

Det är viktigt att svensk lag följs och att det inte skapas parallella sam-
hällen där kvinnors rättigheter och friheter riskerar att begränsas och 
hedersnormer upprätthålls. Det är en utveckling som måste bekämpas 
kraftfullt från samhället. Överträdelser ska få konsekvenser. Mänskliga 
rättigheter gäller alla och alltid.

29
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Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för:
 \ att minderåriga flickor som uppges vara gifta ska hanteras som barn 

under asylprocessen
 \ att inga barnäktenskap ska tillåtas
 \ att kvinnors behov av skydd och säkerhet under asylprocessen ska 

tillgodoses av migrationsverket
 \ att migrationspolitiken inte skiljer barn och föräldrar från varandra 

och att barnperspektivet och barnkonventionen alltid finns med i 
bedömningen av migrationsärenden

 \ att alla asylsökande ska få kunskap om jämställdhet, kvinnors 
 rättigheter och friheter i Sverige

 \ att fler kulturtolkar utbildas och används i kontakten med myndigheter
 \ att utbildning i svenska språket och samhällskunskap påbörjas under 

asyltiden och att barnomsorg erbjuds
 \ att påskynda nya svenskars inträde på arbetsmarknaden med speciellt 

fokus på utlandsfödda kvinnor
 \ att motverka alla former av diskriminering och främlingsfientlighet  

i samhället
 \ att avskaffa eller se över tvåårsregeln och göra kraven för permanent 

uppehållstillstånd för berörda kvinnor och barn mer rimliga
 \ att förbättra kontrollen av så kallad fruimport, bl.a. via ett register på 

Migrationsverket
 \ att erbjuda kvinnor med anknytningsrelationer språkutbildning samt 

information om rättigheter även under tillfälligt uppehållstillstånd
 \ att kommuner arbetar för att aktivt motverka bostadssegregation
 \ att personer som söker asyl i Sverige vid sexualbrott och andra gröv-

re brott bör få avslag på asylansökan och snabbt avvisas ur landet
 \ att för personer med uppehållstillstånd bör utvisning bli en betydligt 

vanligare rättsverkan.
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Kapitel 12

Miljö
Miljön utgör en grundläggande förutsättning för mänsklighetens fram-
tid. Behovet av nytänkande och effektiva åtgärder är stort och många 
engagerar sig i kampen för en bättre miljö. Verkningsfulla insatser, ökad 
kunskap och ett brett internationellt samarbete mellan ansvariga politiker, 
internationella organisationer, företrädare för näringslivet, frivilligorgani-
sationer och medborgare behövs för att minska skadliga effekter på djur 
och natur och förvalta jordens resurser för kommande generationer.

Globala studier visar att kvinnor generellt tar större miljöhänsyn och 
lämnar därför mindre ekologiska fotavtryck (”ecological footprint”) än 
män, vilket är något som Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill belysa. 
Därför är det av yttersta vikt att på ett konkret och tydligt sätt belysa 
miljöfrågor ur ett kvinnoperspektiv.

Plastprodukter är en av vår tids största hot mot de marina ekosystemen. 
Microplaster förekommer i rengörings- och skönhetsprodukter. Det går 
att minska denna påverkan av utsläpp genom att använda alternativa 
produkter. Vi vill att detta uppmärksammas vid upphandlingar i offentlig 
sektor samt att kunskap och information om detta skall öka i samhället. 

Kvinnors och mäns olika ekologiska fotavtryck bygger till största delen 
på de globala skillnaderna som råder gällande jämställdhet och ekonomiska 
tillgångar. Dessa skillnader ligger också till grund för att det generellt 
sett är fattiga kvinnor som påverkas mest vid miljö- och naturkatastrofer, 
samtidigt som dessa kvinnor orsakar en mycket liten negativ påverkan 
på miljön. Det är viktigt att dessa skillnader uppmärksammas så att 
miljöarbetet även inkluderar åtgärder som förbättrar jämställdheten 
och levnadsvillkoren för kvinnor runtom i världen samt att fler kvinnor 
deltar i beslutsfattande processer.

Det är av stor betydelse att kunskapen om de ekologiska fotavtrycken an-
vänds så att de som belastar miljön mest ändrar sitt beteende, i syfte att både 
värna miljön och de miljontals fattiga som idag drabbas hårdast av miljö- 



förstöringen. Utmaningen är att både uppmärksamma skillnaden mellan 
fattiga och rika länders miljö- och klimatpåverkan och skapa resurser för att 
utveckla och tillverka produkter som minskar belastningen på miljön.

Att arbeta för miljön är nödvändigt, både för vår egen och för kommande 
generationers skull. Kvinnoförbundet vill därför att kvinnor skall ha 
samma rättigheter och möjligheter till utveckling och inflytande som 
män så att vi gemensamt kan skapa ett hållbart samhälle. Att förvalta 
jordens resurser och inte förstöra och förbruka dem. Fattiga länder 
saknar resurser att göra miljövänliga val och rika länder använder dem 
till att dumpa miljöskadliga och gifta avfall. Fattigdomsbekämpning är 
därmed viktig även ur miljösynpunkt.
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Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för:
 \ att verka för att kvinnors representation och inflytande ökar i  

beslutsfattande församlingar
 \ att verka internationellt för att minska klyftan mellan kvinnors  

och mäns tillgångar till mark, krediter och produktionsmedel
 \ att stärka kvinnors ekonomiska situation genom riktade bistånds- 

projekt, exempelvis mikrokrediter
 \ att satsa på transportmöjligheter som globalt stärker kvinnors  

mobilitet, t.ex. bättre kollektivtrafik i utvecklingsländerna
 \ att betona jämställdhet i EU:s arbete för en hållbar utveckling
 \ att främja miljömässigt försvarbara konsumtionsmönster
 \ att flygbolag utvecklar nya flygtekniker och ökar användandet av 

förnybara bränslen
 \ att påvisa, belysa och motverka att kvinnor – särskilt fattiga och  

utsatta kvinnor – får bära kostnaderna för andras ohållbara livsstilar 
till priset av sin egen hälsa

 \ att satsa på samhällsplanering som minskar negativ miljöpåverkan 
och ökar användandet av förnybar energi och teknik

 \ att integrera ett tydligt jämställdhetsperspektiv i det nationella arbetet 
för en hållbar utveckling

 \ att satsa på jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling i 
Nordiska rådets hållbarhetsarbete

 \ att sprida kunskapen om hur konsumtion, boende och transportval 
påverkar miljön och stimulera återvinning och återbruk

 \ att stimulera användningen av förnybar energi
 \ att momsbefria miljömärkta resor, såsom exempelvis tågresor
 \ att satsa på forskning och stöd kring förnybara energikällor
 \ att ta fram en miljömärkning på matvaror och kläder utifrån den 

enskilda varans påverkan på miljön.
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Kapitel 13

Kvinnor, män och makt
Varför är det viktigt att kvinnor och män har lika möjligheter och samma 
tillgång till makt? Anledningen är beslutens kvalitet och legitimitet. Både 
kvinnors och mäns erfarenheter och kompetens behövs som underlag 
när beslut fattas.

I riksdag och regering finns ungefär lika många män som kvinnor. Inom 
kommun och landsting är de förtroendevalda också relativt jämnt förde-
lade mellan kvinnor och män. Man kan se fler kvinnor som ordförande 
i ”mjuka” nämnder (social och barn) och fler män i de ”hårda” nämnd-
erna (teknik, miljö, trafik)1. 60 % är kvinnor men huvuddelen av dessa är 
ersättare. Det innebär att kvinnor endast kan tjänstgöra när en manlig 
ledamot saknas

I börsnoterade företag är könsfördelningen ojämn. Majoriteten av bolag 
har en eller ingen kvinna i ledningen. Männen utgör 80 % och kvinnorna 
endast 20 %2.

Andelen kvinnor som innehar VD-poster är 6 %, ökningen går för 
sakta. Bolag som har en kvinna som VD har generellt fler kvinnor i sina 
ledningsgrupper än ledningsgrupper med manlig VD**. SCB statistik 
2016 visar att endast 5 % av styrelseordförandena är kvinnor.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet strävar efter att rekrytera och utbilda 
kvinnor för att öka kvinnorepresentationen inom det egna partiet och 
inom politiken som helhet. En jämn könsfördelning på maktpositioner 
är av största vikt för en bra och fungerande demokrati.

Forskning har kartlagt att kvinnor och män innehar olika slags makt- 
och chefspositioner. En jämställd representation finns främst i politi-
ken och på offentligstyrda positioner på statliga företag.

Män innehar oftare än kvinnor maktpositioner inom näringslivet och 
ekonomiska positioner.  

1 SCB statistik 2016.

2 Allbright 2017.
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Det är vanligare att kvinnor finns på maktpositioner där de har möjlighet 
att besluta inom offentliga resurser. 

Statistik visar att mansdominansen och ojämställdheten är störst på lokal 
nivå. Kvinnors representation på maktpositioner är bättre i storstads-
regioner än på landsbygden. En förklaring till den låga representationen 
på landsbygden och på mindre synliga positioner kan vara bristen på 
granskning av dessa positioner utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

När kvinnor och män som innehar ledande poster i näringslivet tillfrågas 
om anledningen till den låga kvinnorepresentationen, svarar kvinnor att 
det är för att män rekryterar andra män i sina informella nätverk och 
att många män inte vill samarbeta med kvinnliga chefer. Män, i sin tur, 
svarar att kvinnor inte söker topptjänsterna tillräckligt ofta.

Många av topptjänsterna i näringslivet läggs inte ut för ansöknings-
procedur. Ofta blir personer tillfrågade om de är intresserade av tjänsten. 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att makten är jämställd först när 
följande faktorer finns: en representativ ambition, synliga positioner som 
granskas, offentlig opinionsbildning, samt en transparent och rättvis 
rekryteringsprocess.

De största jämställdhetsinsatserna framöver bör inriktas på chefspositio-
ner på kommunal och regional nivå samt de exekutiva maktpositionerna 
generellt sett. Där är kvinnors representation fortfarande mycket låg.

Utvecklingen mot jämställda maktförhållanden går fortfarande oerhört 
långsamt framåt. Det behöver göras mer för att inte näringslivet ska 
fortsätta att domineras av män. Att locka med morötter istället för 
piskor är rätt väg att gå.

Jämställdhet i näringslivet kan uppnås utan kvotering. Alla kvinnor bör 
bli bedömda och berömda på sina egna meriter. Kompetensen ska avgöra 
vem som ska sitta i en styrelse eller på en maktposition.

Samtidigt finns ett löneperspektiv som inte är att förringa. En global studie 
visar att företag med fler än tre kvinnor i toppen är lönsammare än andra. 
Jämställdhet är lönsamt – för individuella företag och för samhället.
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Opinionsbildning spelar stor roll. Att uppmärksamma ojämställdhet kan 
vara nyckeln till förändring. Det är viktigt att skapa granskningssystem 
och incitament som driver utvecklingen framåt.

Den samhällspolitiska diskussionen, bevakningen av jämställdhetsfrågor 
och trycket från kvinnorörelsen är avgörande för jämställdhetsutvecklingen. 
Det finns alltid kompetenta kvinnor – ambitionen skall vara en jämn 
könsfördelning.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för:
 \ att Statistiska Centralbyrån (SCB) regelbundet samlar in och publicerar 

könsuppdelad statistik för maktpositioner på olika samhällsområden
 \ att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) regelbundet samlar in 

och publicerar könsfördelningen bland cheferna i de bolag som ägs 
av stat, kommuner och landsting

 \ att valmyndigheten redovisar och publicerar könsfördelningen i riks-
dags-, landstings- och kommunvalen efter varje allmänt politiskt val

 \ att rekryteringar och nyanställningar inom offentlig verksamhet, såväl 
som det privata näringslivet, offentliggörs i öppna jämförelser

 \ att regeringens ambassadörsprogram för kvinnors företagande görs 
till permanent verksamhet

 \ att särskilda resurser avsätts för att stödja kvinnors företagande, samt 
kvinnors ledarskapsutveckling, på såväl lokal, regional som nationell nivå

 \ att regelverk inrättas för statliga, landstingsägda och kommunala bolag 
där partierna får föreslå två ledamöter, en man och en kvinna, till varje 
styrelseplats, där en kommitté sedan sätter samman en lämplig styrelse

 \ att valberedningsutbildningar införs på olika nivåer så att valbered-
ningar blir bättre på att definiera uppdraget och identifiera vilken 
kompetens som bäst kompletterar styrelsen

 \ att frivilliga jämställdhetskontrakt införs, där bolag åtar sig att åstad-
komma jämställdhet genom jämnare könsfördelning i styrelser (minst 
40 procent kvinnor och män) och på maktpositioner, samt skapa 
jämställda rekryteringsrutiner

 \ att de bolag som lever upp till kraven i jämställdhetskontrakten erhåller 
jämställdhetscertifiering.
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Kapitel 14 

Våld i nära relationer  
och våld i hederns namn
Mäns våld mot kvinnor visar på bristen på jämställdhet i samhället. Ingen 
ska behöva leva med en ständig rädsla för att utsättas för våld. Varje år 
utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige för hot, misshandel och våldtäkt i 
hemmet av en man de har eller har haft en nära relation till. Detta våld 
har till syfte att kontrollera, förödmjuka, skrämma och förtrycka. Det är 
inte acceptabelt. Alla kvinnor har rätt till kroppslig integritet och rätt att 
leva ett liv utan våld och förtryck.

Polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvård brister fortfarande i 
rutiner och hantering av dessa ärenden. Samarbetet mellan myndigheter 
måste fördjupas och handläggningen bli effektivare. Den som utsatts för 
våld ska ha rätt till hemmet, inte våldsutövaren. Lagen om besöksförbud 
är ett viktigt skydd för kvinnor som hotas, förföljs och/eller trakasseras. 
Straffsatserna för de män som överskrider besöksförbudet ska skärpas, ge-
nom att de förses med elektronisk fotboja eller på annat sätt får sin frihet 
inskränkt. Hotade kvinnor ska ges tillgång till trygghetspaket och larm.

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i Sverige. Alliansreger-
ingens tidigare utredare om våld i nära relationer Carin Götblad slår fast 
att mörkertalet är stort men fler än 100 000 unga misstänks vara utsatta 
för förtryck i hederns namn. När unga flickor och pojkar får sin frihet 
begränsad och rättigheter åsidosatta måste samhället agera. Ibland dödas 
barnen för att heder ska upprättas. Dessa brott måste bekämpas och ha 
en egen lagstiftning. Brotten tar lång tid att utreda och ofta är många 
involverade i brottet. Föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) 
bedriver ett framgångsrikt arbete för att motverka hederskulturen i Sve-
rige och kämpar för allas rätt till frihet, respekt och integritet.

Länsstyrelsen är den myndighet i Sverige som leder arbetet mot heders-
relaterat våld och förtryck. De utbildar och fortbildar personal inom 
skola och socialtjänst och har tagit fram mycket arbetsmaterial som 
behövs för att öka kunskapen hos dem som möter dessa barn.



Barn- och tvångsäktenskap och könsstympning ingår i hedersnormen 
och måste bekämpas med kraft.

Vi arbetar för att införa Forced Married Unit (FMU) enligt en modell 
från Storbritannien. Det är en myndighetssamverkan mellan polis och 
ansvarig myndigheter i England och med främmande land. Vid larm om 
bortförda barn omhändertas föräldrarna och de har då 48 timmar på sig 
att få hem barnet. Om det inte sker lagförs föräldern av myndigheterna. 
Ett nationellt nummer finns för barn att ringa och FMU finns också på 
sociala medier. 

Idag har brott mot staten högre straffvärde än brott mot en enskild. 
Exempelvis ger grovt skattebrott ger långa fängelsestraff  samtidigt som 
grovt våld kan ge betydligt kortare straff. Brott mot enskilda måste ha 
högre straffvärde. Människovärdet är högre än börsvärdet, vilket borde 
synas i straffskalorna. Straffskalan för sexualbrott ska skärpas, så att den 
verkligen återspeglar allvaret i brottet.
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En grupp som det inte så ofta talas om är äldre och kvinnor med 
funktionsnedsättning som drabbas av våld. Flera undersökningar visar 
att våld i oroväckande hög grad drabbar dessa personer. För att komma 
till rätta med denna problematik måste vården ges utökade resurser och 
kompetensen öka bland vårdpersonalen.

Brottsofferfonden används till utbildning och forskning kring brott och 
finansieras genom att brottsdömda betalar till fonden. För att stärka 
kunskaperna kring våld mot kvinnor är Nationellt Centrum för Kvinno-
frid, som Alliansregeringen inrättat, ett värdefullt verktyg och dess 
verksamhet ska därför säkerställas och vara permanent.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för:
 \ att utöka och permanenta stödet till landets kvinnojourer  

och mansjourer
 \ att aktivt verka för att förebygga unga kvinnors kriminalitet
 \ att en nollvision för våld mot kvinnor införs
 \ att barnets situation uppmärksammas när kvinnor utsätts för våld
 \ att skadestånd till brottsoffer förskotteras från staten som sedan 

kräver den dömde på skadeståndet
 \ att resurser till utbildningsinsatser i jämställdhet för rättsväsendet ökar
 \ att samarbetet mellan myndigheter fördjupas för att våld ska motverkas
 \ att omfattande utbildningsinsatser genomförs inom vård, skola  

och omsorg för att lättare upptäcka tecken på våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld

 \ att straffvärdet för brott mot enskilda höjs
 \ att straffskalan för sexualbrott skärps
 \ att hedersrelaterat hot, våld och förtryck måste kraftfullt bekämpas
 \ att hedersrelaterat hot och våld kräver en särlagstiftning
 \ att Forced Married Unit (FMU) införs för att förhindra barn-  

och tvångsäktenskap.
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Kapitel 15

Människohandel – det moderna 
slaveriet
Med falska förhoppningar lockas miljontals kvinnor in i en slavliknande 
tillvaro präglad av hot, våld, påtvingad prostitution, fysisk, psykisk och 
social misär. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar emot männis-
kohandel i alla dess former. Vi arbetar speciellt emot människohandel 
för sexuell exploatering, som idag betecknas som ett av de mest avsky-
värda brotten mot mänskliga rättigheter.

Människohandel för sexuella ändamål anses idag utgöra den mest lukrativa 
brottsverksamheten efter handeln med vapen och narkotika, men till 
skillnad från dessa kan kvinnor säljas om och om igen.

Brottets transnationella karaktär har gjort att människohandel för sexuella 
ändamål idag är ett växande problem runtom i världen. I de flesta länder 
har man därför förbjudit människohandel och infört åtgärder mot det, 
samtidigt som prostitution kan vara tillåtet, eller enbart den prostituerade 
eller hallicken skuldbeläggs.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet menar att det inte går att effektivt 
bekämpa människohandel för sexuella ändamål och samtidigt uppmuntra 
en prostitutionsmarknad. När kriminella kan tjäna stora summor genom 
att behandla en kvinna som en vara, en kropp, som kan utnyttjas och 
säljas om och om igen finns det inte verksamma metoder som förhindrar 
människohandel.

Till skillnad från andra länder har Sverige inte drabbats av den explosions-
artade utvecklingen av människohandel som skett i våra grannländer. 
Tack vare sexköpslagen slogs det redan 1999 fast att det i Sverige är 
olagligt att köpa sexuella tjänster av en person. Vårt land har inte varit 
helt förskonat. Vi har fungerat som såväl transit- som destinationsland 
för flera hundratals utländska kvinnor som människohandlare sålt till 
svenska män varje år.
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Sexköpslagen har även en normgivande effekt som gjort att svenska 
män nu ser mer negativt på sexköp och även köper mindre sex utom-
lands. Sexköpslagen, där köparen, inte säljaren, döms och stigmatiseras 
är väldigt effektiv, och bör därmed ”exporteras” till andra länder. All 
handel av sex bör innebära höga straffskalor, endast så kommer man åt 
det verkliga problemet, nämligen efterfrågan.

Människohandel består dock inte enbart av grov, organiserad brottslig-
het. Det förekommer även människohandel bland enskilda män som 
systematiskt utnyttjar utländska kvinnor som sexslavar efter att ha lovat 
dem en kärleksfull relation i Sverige.

Fruimport är begreppet som används när en man inleder en relation 
med en utländsk kvinna i syfte att utnyttja henne – som arbetskraft, för 
uppassning och sex. Det befaras dock finnas ett stort mörkertal bland de 
kvinnor som aldrig besöker en kvinnojour för skydd.

Utländska kvinnor som lockats till Sverige av svenska män och som 
utsätts för misshandel ska få permanent uppehållstillstånd. Tvåårsregeln 
har inneburit ett stort lidande för många kvinnor. Det finns också män 
som har satt i system att locka en ny kvinna sedan han redan misshandlat 
och avvisat en annan kvinna. Kontrollen måste förbättras och dessa män 
registreras, så att detta inte fortgår.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är medvetet om att de flesta relationer 
mellan svenska män och utländska kvinnor naturligtvis inte har något 
med fruimport att göra, men för de kvinnor som faktiskt drabbas vill vi 
visa att stöd och hjälp finns att få, utan risk för utvisning. 

En liknande situation kan riskera att uppstå vid surrogatmödraskap, då 
kvinnor mot betalning hyr ut sin livmoder och på så sätt utsätter sig 
både för påtryckningar och stora risker. Det är också ett brott mot Barn-
konventionen som understryker barnets rätt till sitt ursprung och rätten 
att så långt som möjligt växa upp och fostras av sina föräldrar. Vi ser 
surrogatmödraskap som ett cyniskt sätt arr utnyttja kvinnor. Det är ingen 
mänsklig rättighet att få barn och kvinnokroppen är ingen handelsvara.
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Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för:
 \ att Sverige aktivt motarbetar all människohandel, såväl internationellt 

som nationellt
 \ att traffickingoffren ges laglig rätt att stanna kvar i landet för  

att vittna
 \ att ingen sänds tillbaka till sitt hemland utan uppföljning,  

hjälp och stöd
 \ att straffen för traffickingbrott och sexhandel skärps och hamnar  

i nivå med narkotikabrott och våldsbrott
 \ att surrogatmödraskap ska vara förbjudet 
 \ att öka kunskaper hos domare, åklagare och poliser om människo-

handel för att säkerställa att rätt straff  döms ut, och inte riskerar att 
rubriceras som det ringare ”koppleri”

 \ att stödja EU-samverkan gällande handläggning och utredning av 
misstänkt traffickingbrott

 \ att göra det svårare för män att utnyttja eller serieimportera utländska 
kvinnor genom att Migrationsverket ges rättighet att föra register över 
både ansökande och anknytningsperson samt att sökande kvinnor får 
informeras om eventuellt tidigare våld eller domar mot mannen

 \ att Migrationsverket håller separata intervjuer och uppföljningssam-
tal med sökande och anknytningsperson för att lättare identifiera fall 
av övergrepp

 \ att öka stödet för de nyanlända kvinnor som utsätts för våld i nya  
relationer, ge dem uppehållstillstånd och skydd om relationen upp-
hör på grund av våld

 \ att verka för att Sexköpslagen exporteras till andra länder och att det 
är köparen som döms och stigmatiseras – inte säljaren

 \ att verka för att straffskalan för Sexköpslagen utökas ytterligare och 
att fängelsestraff  ges när det rör sig om människohandel eller prosti-
tution av kvinnor eller barn under 18 år.





Handlingsprogram
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är kvinnoförbund till 

Kristdemokraterna. Förbundet bildades 1982 och arbetar 

för att förbättra kvinnans ställning i samhället och för 

jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Förbundet, som även är öppet för män, jobbar aktivt för att 

bland annat engagera och stödja kvinnor till insatser i det 

politiska arbetet och är idag ca 2000 medlemmar.

Jämställdhet är inte enbart en angelägenhet för kvinnor 

eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Ett jämställt 

samhälle skapar trygghet, tillit och sammanhållning och det 

är värt att kämpa för, alltid. I detta handlingsprogram kan du 

läsa om vår politik för en bättre värld för kvinnor att leva i.

Vill du veta mer?

Besök vår hemsida: www.kd-k.se
eller kontakta oss via mail och telefon:
info@kd-k.se, 08-723 25 61

Du kan även gilla vår Facebook sida där vi uppdaterar 
följare på vår politik: Kristdemokratiska kvinnoförbundet

http://www.kd-k.se
https://www.facebook.com/Kristdemokratiska-Kvinnoförbundet-109397875805888/

	Förord
	Ideologiska utgångspunkter
	Demokrati
	Arbetsmarknad och ekonomi
	Kvinnors företagande
	Kvinnors hälsa och vård
	Familjen och livspusslet
	Kvinnor i krig och konflikt
	Bostäder och infrastruktur
	EU – Europa och jämställdhet
	Utbildning och forskning
	Migration och integration
	Miljö
	Kvinnor, män och makt
	Våld i nära relationer och våld i hederns namn
	Människohandel – det moderna slaveriet

