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”Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället
går att förändra.”
Med dessa ord inleds det nya socialdemokratiska Partiprogrammet.
Som S-kvinnor har vi samma utgångspunkt. Samhället går att förändra! En jämställd värld är möjlig!
I denna politiska plattform formulerar S-kvinnor viktiga utgångspunkter för vår feministiska reformpolitik, åren 2013-2017. Plattformen spänner över ett stort antal politikområden, från ekonomisk
politik till miljöpolitik och internationellt samarbete. Den speglar
därmed bredden i vår socialdemokratiska, feministiska politik.
För S-kvinnor handlar feminism och jämställdhet om kampen för
kvinnors lika rättigheter; varje kvinnas makt att forma sitt eget liv.
Vår feminism handlar också om att utmana och förändra hela det
samhälle, som under sekler har styrts och dominerats av män.
Inom varje politikområde finns det plats för feministiska perspektiv.
S-kvinnor ställer klasskamp och kvinnokamp sida vid sida.
Men S-kvinnor riktar också ljuset mot andra maktordningar
och mot andra typer av diskriminering. S-kvinnors mål är, som
Partiprogrammet formulerar det, ”ett samhälle utan över- och
underordning, utan klasskillnader, utan patriarkat, rasism eller
homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering”.
S-kvinnor vill grunda ett samhälle på demokratins ideal och på alla
människors lika värde.
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EKONOMIN VÄXER NÄR MÄNNISKOR VÄXER
Full sysselsättning – nyckeln till kvinnors ekonomiska självständighet
Full sysselsättning är grunden för ett väl fungerande samhälle. Den är
också grunden för kvinnors ekonomiska självständighet och krävs för att
stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och säkra en god inkomst
genom hela livet. Kvinnor, oavsett bakgrund, ska ha rätt till samma sysselsättningsgrad som män, och på lika villkor.
Vänd trenden – mot ökad ekonomisk jämställdhet
S-kvinnors mål är ett samhälle som är både jämställt och jämlikt. S-kvinnor
accepterar inte dagens borgerliga skattepolitik som skapar ökade klyftor
och växande relativ fattigdom bland kvinnor och barn. Löntagare, pensionärer, sjuka, föräldralediga och arbetslösa ska behandlas lika. Den generella välfärdspolitiken ska stärkas.
Prioritera den gemensamma välfärden
En generell och stark välfärd stärker kvinnors möjligheter, som anställda,
brukare och anhöriga. Välfärden är en viktig fråga för kvinnor, eftersom
kvinnor i högre grad än män arbetar i välfärden och behöver dess tjänster.
Trenden under senare år, att privat konsumtion prioriteras framför offentlig, måste vändas. Jobben i gemensam sektor ska ha goda arbetsvillkor.
Synliggör och uppvärdera det obetalda arbetet i hem och familj
Det obetalda arbetet i hem och familj är en grundbult i samhällsekonomin. Det måste synliggöras och fördelas rättvist mellan kvinnor och män.
Kvinnors obetalda arbete att ta hand om anhöriga ska aldrig kompensera
brister i offentlig sektor.
Värna en hållbar samhällsutveckling – sätt demokratin före marknaden
Sveriges välstånd bygger ytterst på resurser utanför marknaden – som
naturresurser och ekosystem, social tillit och människors hälsa och kunskap. Därför måste demokratin sätta gränser för marknaden. Vi behöver
en långsiktigt hållbar samhällsekonomi. Finansiell spekulation och kortsiktig exploatering av människor och miljö får inte undergräva samhällets
långsiktiga välstånd.
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JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIV OCH FAMILJ
En jämställd föräldraförsäkring
Sverige har en starkt könssegregerad arbetsmarknad. För att bryta
kvinnors underordning krävs kraftfulla reformer. Idag vet vi att en
jämställd föräldraförsäkring är en nyckel till ett jämställt arbetsliv och
familjeliv. Därför ska föräldraförsäkringen bygga på individprincipen.
S-kvinnor kräver att föräldraförsäkringen tredelas som ett första steg
under nästa mandatperiod.
Alla kvinnors rätt till egen inkomst, oavsett bakgrund
Alltför många kvinnor saknar idag kontakt med arbetsmarknaden.
Bland utomeuropeiskt födda kvinnor har endast 50 procent ett arbete.
S-kvinnor vill se en nationell handlingsplan för kvinnor som länge har
stått utanför arbetsmarknaden.
Jämställda löner
Lö
Kvinnors lön är i snitt 14 procent lägre
ne
än mäns. Kvinnor som grupp lönediskrimga
p!
ineras. Dessutom värderas många kvinnoyrken lägre än traditionella mansjobb.
S-kvinnor kräver årliga lönekartläggningar
och en uppvärdering av alltför lågt värderade
kvinnojobb. Offentlig sektor, där politiken kan
påverka direkt, bör gå före.
Rätt till heltid
En tredjedel av alla kvinnor på arbetsmarknaden jobbar deltid. Frågan
om rätt till heltid borde lösas av arbetsmarknadens parter, men det har
visat sig vara svårt. Därför kräver S-kvinnor lagstiftning. Innan det har blivit
verklighet bör S-styrda kommuner och landsting gå före med rätt till
heltid. Goda exempel bör spridas.
Förbättra kvinnors arbetsvillkor och arbetsmiljö
Kvinnor har generellt sämre arbetsvillkor än män. Det handlar om visstidsanställningar, delade turer, dålig arbetsmiljö och ohälsa knuten till jobbet.
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S-kvinnor vill se mer forskning om kvinnors arbetsmiljö, bättre tillsyn och
mer facklig-politisk samverkan.
Bättre trygghet vid sjukdom och arbetslöshet
Försämringarna i arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring har särskilt
drabbat kvinnor, som har lägre inkomst och är mer drabbade av ohälsa än
män. S-kvinnor kräver väl fungerande och jämställda socialförsäkringar.
Fler kvinnor på ledande poster
Det är svårt för kvinnor att nå högre chefspositioner på arbetsmarknaden
inom både privat och offentlig sektor. Särskilt svag är kvinnorepresentationen i bolagsstyrelser. S-kvinnor arbetar för att fler kvinnor ska nå ledande
positioner och stöder förslaget till EU-lagstiftning om kvotering till bolagsstyrelser.
En framtid med kortare arbetstid
Det är nu mer än 40 år sedan normalarbetstiden blev 40 timmar/vecka.
Samtidigt arbetar många kvinnor deltid. S-kvinnor menar att det växande
framtida konsumtionsutrymme som följer av ökad produktivitet bör kunna
tas ut i form av kortare daglig arbetstid. Det skulle gynna kvinnors livskvalitet och hälsa och främja en jämställd och hållbar samhällsekonomi.
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VÅRA BARN – TRYGGHET OCH UTVECKLING
Jämlika livschanser för alla barn
Allt fler barn i Sverige växer upp i relativ fattigdom. S-kvinnor vill se en
kraftfull politik på nationell och kommunal nivå för att minska ojämlikheten mellan olika hushåll och ge alla barn goda livschanser. Grunden skapas
genom kvinnors möjlighet till arbete och egen försörjning. Generella barnbidrag och väl fungerande socialförsäkringar är det bästa sättet att stärka
utsatta barnfamiljers ekonomi. Indexering av familjestöden är en viktig
reform för att alla barnfamiljer ska kunna följa med i samhällets inkomstutveckling.
Ge alla barn rätt till förskola
Förskolan är en pedagogisk verksamhet. Barn som gått i förskola lyckas
bättre i skolan än andra barn. Därför ska alla barn ha rätt till förskola
oavsett föräldrarnas sysselsättning. På sikt ska förskolan vara avgiftsfri.

Avskaffa vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng för omsorg om egna
barn
Familjepolitiken ska främja kvinnors möjlighet till förvärvsarbete, oavsett
klass, bostadsort eller födelseland. Vårdnadsbidraget, liksom barnomsorgspeng för omsorg om egna barn motverkar detta mål.
Lagstadga om barnomsorg på obekväm arbetstid
Idag arbetar nästan 40 procent av de sysselsatta på obekväm arbetstid.
Ändå har knappt hälften av landets kommuner barnomsorg på kvällar,
nätter och helger. Utbyggnad måste prioriteras! Alla föräldrar måste ha
möjlighet att arbeta.
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Utveckla kvaliteten i förskolan
Tidiga insatser för barns lärande och utveckling är avgörande för deras
livschanser. Därför ska förskolan ha bästa möjliga förutsättningar att tillgodose varje barns behov. S-kvinnor vill se mindre barngrupper i förskolan
och att barngrupperna är anpassade till de behov som råder i varje förskola, vilket är en avgörande förutsättning för det pedagogiska arbetet och
för att barn ska lära sig, utvecklas och må bra. Väl utbildad personal med
goda möjligheter till professionell utveckling är en nyckel till framgång. En
genusmedveten pedagogik ska genomsyra förskolan.
Utveckla kvaliteten i fritidshemmen
I många kommuner har resurserna till fritidshemmen minskat radikalt.
Den trenden måste vändas. Mer resurser och personal med god utbildning och bra arbetsvillkor skapar ökad trygghet för både barn, föräldrar
och anställda. Fritidshemmen är en viktig resurs i vår strävan att ge alla
barn goda livschanser.
Gör barnkonventionen till lag
Enligt barnkonventionen ska barns bästa alltid komma i främsta rummet.
S-kvinnor kräver att barnkonventionen blir lag och att dess principer tilllämpas, i allt från asylärenden till vistelse i häkte, vräkningsärenden och
våld i familjen.
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VÄLFÄRD OCH KUNSKAP GENOM LIVET
Satsa på skola och högskola
Ett jämlikt och jämställt utbildningssystem är grunden för kvinnors frihet.
Därför vill S-kvinnor satsa på skolan. Alla barn i grundskolan ska nå målen
och alla ungdomar ska lyckas ta gymnasieexamen allra senast vid 25 års
ålder. Alla program på gymnasiet ska ge grundläggande behörighet och
alla som vill och är behöriga ska kunna studera på
yrkeshögskolan eller högskolan. Kvinnor och
män ska ha samma möjlighet att göra forskarkarriär.
Fler bostäder till rimliga priser
Bostadspolitiken är en viktig del av välfärdspolitiken. En offensiv bostadspolitik
är särskilt viktigt för kvinnor, som generellt
sett har lägre inkomst än män och ofta ett
omsorgsansvar. Att det finns tillgång till hyresrätter med rimlig hyra är av stor betydelse
för både rörligheten på arbetsmarknaden
och för ungdomars och kvinnors rätt till ett
eget boende.
Stärk kvinnors möjlighet till utbildning mitt i livet
S-kvinnor vill se kraftfulla satsningar på vuxenutbildning och folkbildning.
Många kvinnor söker kunskap mitt i livet. Stora kvinnoyrken, inom t.ex.
skola, vård och omsorg, behöver mer kompetensutveckling. Sfi-undervisning och annan utbildning för nyanlända ska anpassas efter kvinnors
villkor och behov.
Sverige behöver större jämlikhet och jämställdhet i hälsa
Fysisk och psykisk ohälsa är starkt knuten till klass, kön och etnicitet. I
och med vårdvalsreformer och etableringsfrihet för vårdgivare har skillnaderna ökat. S-kvinnor vill se mer resurser till sjukvård och folkhälsa på
jämlika och jämställda villkor. Det behövs en nationell kommission för jämlikhet i hälsa och mer forskning om kvinnors sjukdomar.
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Stärk den ekonomiska tryggheten för äldre kvinnor
En stor grupp äldre kvinnor har mycket låg pension eller bara garantipension. Den relativa fattigdomen bland äldre kvinnor växer. Åtgärder
krävs för att motverka växande klyftor och fattigdom.
Utveckla kvaliteten i äldreomsorgen
S-kvinnor vill se mer resurser, kompetensutveckling och bättre bemanning
i äldreomsorgen. Det behövs en långsiktig kvalitetsplan för svensk äldreomsorg.
Välfärdens pengar ska gå till verksamheten
S-kvinnor vill se en likvärdig välfärd av hög kvalitet. Behoven ska styra fördelning av gemensamma resurser. Vinstintressen ska inte vara styrande i
välfärden. Alla offentliga medel till privat välfärd ska komma brukarna till
del.
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KVINNOFRID OCH BARNFRID
Stärk stödet för våldsutsatta kvinnor
i alla kommuner
S-kvinnor vill att varje kommun tar
fram handlingsprogram för hur våld
mot kvinnor, oavsett ålder, och barn
kan förebyggas och hjälpen till våldsutsatta kvinnor och barn säkras. Kommunernas stöd till kvinnojourerna ska vara likvärdigt
och långsiktigt i alla kommuner.
Bekämpa prostitution och människohandel –
var det än sker
Mellan 600 000 och 2 miljoner personer över hela världen faller varje
år offer för människohandel. Detta kräver en fortsatt kraftfull politik
till skydd för dem som på olika sätt har utnyttjats. S-kvinnor driver
krav på förbud mot sexköp i hela EU. S-kvinnor vill också att den
svenska sexköpslagen ska gälla för svenska medborgare som köper
sexuella tjänster utomlands.
Rätten till abort i EU
Aborträtten ifrågasätts idag i flera länder i EU. Abortförbud finns i Polen,
Irland och Malta. Flera länder har antagit eller är på väg att anta striktare
abortlagar eller till och med förbjuda abort. Ett gemensamt arbete för
aborträtten är en av S-kvinnors viktigaste uppdrag i EU-samarbetet.
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KVINNORS MIGRATION
Stärk kvinnors ställning i asylprocessen
Alla kvinnor ska ha rätt till egna asylskäl och rätt
till en separat asylutredning, med ett eget kvinnligt
juridiskt ombud. Tvåårsregeln, som gäller för kvinnor
som fått uppehållstillstånd i samband med äktenskap,
bör ses över.
Möt nyanlända kvinnors behov av kunskap och kompetens
Insatser för nyanlända kvinnor i form av till exempel samhällsorientering,
språkutbildning och validering ska ges hög prioritet och utformas efter
nyanlända kvinnors skiftande behov.
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FRED OCH SOLIDARITET
Internationell solidaritet för jämställdhet och kvinnors rätt
S-kvinnor vill genom egna internationella samarbeten stärka systerskap
över gränser och främja kvinnors möjlighet till organisering och politisk
kamp. S-kvinnor vill prioritera jämställdhet och kvinnors rättigheter i
svensk biståndspolitik. Vi vill öka den andel av biståndet som går till att
främja kvinnors reproduktiva rättigheter och reproduktiva hälsa.
En mer aktiv politik för fred och nedrustning
S-kvinnor vill driva på för en starkare och mer aktiv svensk freds- och
nedrustningspolitik. I fråga om svensk vapenexport kräver S-kvinnor
att tillämpningen av regelverken skärps så att den i varje
enskilt fall följer riktlinjerna om att ingen vapenexport
får ske till diktaturer eller till länder som kränker
mänskliga rättigheter. För att uppnå en sådan
skärpt tillämpning krävs ökad öppenhet och transparens vad gäller Exportkontrollrådets behandling av
exportlicenser. Det svenska försvarets materielförsörjning
måste också långsiktigt säkerställas i en form som gör att vapenexporten
kan hållas så strikt som riktlinjerna kräver. Långsiktigt är S-kvinnors mål
att den omfattande svenska vapenproduktionen ska ställas om till civil
produktion och att vapenexporten fasas ut.
Prioritera FN-insatser för fred och säkerhet
S-kvinnor vill att Sveriges internationella insatser i första hand ska vara
fredsfrämjande och fredsbevarande, under FN-flagg. Medverkan i militära,
fredsframtvingande insatser bör vara en sista utväg inom ramen för FN:s
princip om responsibility to protect.
Makt åt kvinnor i fredsprocesser
S-kvinnor stöder arbetet för att förverkliga FN:s resolutioner 1325, 1820
och 1960 – om kvinnor, fred och säkerhet och om sexuellt våld i krig och
konflikt.
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ETT HÅLLBART LIV I EN HÅLLBAR VÄRLD
Feministisk miljöpolitik – för jämställdhet och rättvisa
S-kvinnor vill se en miljöpolitik som utgår från kvinnors intressen och
livsvillkor. Miljöpolitiken ska gå hand i hand med en politik för välfärd,
jämlikhet och jämställdhet. Investeringar i goda bostäder och kollektivtrafik är exempel på hur miljöpolitik och välfärdspolitik kan gå hand i
hand.
Satsa på hållbara samhällen och levande landsbygd
S-kvinnor vill se en kraftfull investeringssatsning för hållbara och trygga
samhällen och en levande landsbygd. Segregationen ska brytas. Bebyggelsen ska vara både vacker och energismart. En bra infrastruktur, gångvägar, cykelvägar och en hållbar kollektivtrafik i hela landet ska öka kvinnors
och barns räckvidd och rörlighet. Natur och grönområden ska finnas nära.
Avveckla kärnkraften och utveckla förnybar
energi
Kärnkraften ska avvecklas och ersättas med
förnybar energi. En avvecklingsplan för kärnkraften bör tas fram. Kraftfulla offentliga
investeringar ska utveckla förnybar energi
och energieffektiva lösningar, till gagn för
miljö och klimat.
Främja en hållbar konsumtion och en varsam livsstil
Välstånd och livskvalitet kan utvecklas utan stora ekologiska fotavtryck.
Kvinnor lever redan idag med mindre miljöpåverkan än män. Mer satsningar på kultur, välfärd och fritid istället för materiell konsumtion förenar
välfärd med god miljö.
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I denna politiska plattform formuleras
S-kvinnors viktigaste utgångspunkter för en
feministisk reformpolitik, för åren 2013-2017.
Plattformen spänner över ett stort antal politikområden, från ekonomisk politik till miljöpolitik,
från arbetslivs- och familjelivsfrågor till internationellt samarbete. Den speglar därmed bredden i vår socialdemokratiska, feministiska politik.
Vår utgångspunkt är att samhället går att
förändra! En jämställd värld är möjlig!

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och kvinnokamp
sida vid sida. Vårt förbund organiserar kvinnor i hela Sverige. Tillsammans kämpar
vi för ökad jämställdhet i samhället – och inom vårt eget parti.
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
Box 70458, 107 26 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 68
Telefon: 08-700 26 00, www.s-kvinnor.se

