RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA
FÖR ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE!
SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna är nästan ensamma i Sverige med
att föra en politik för ett jämställt samhälle, trots att 8
av 10 män och 9 av 10 kvinnor vill ha jämställdhet.
Och Sverige är ännu inte jämställt. Kvinnors inkomster
är i snitt 80 % av mäns. Kvinnors arbetsvillkor är generellt sämre, fler jobbar ofrivillig deltid och fler är sjuka.
Män tar ut färre föräldra- och vab-dagar, kvinnor tar
mer ansvar för hemmet och vårdar i större utsträckning
anhöriga. Kvinnor i arbetaryrken har de lägsta inkomsterna och sämst hälsa. Statistik visar att kvinnor med
kortast utbildningsnivå har en minskad livslängd till
skillnad från andra grupper i samhället.
För att vända utvecklingen och få ett jämställt samhälle
krävs en politik där alla räknas – en jämlik jämställdhetspolitik.

Viktiga S-förslag för ett jämställt samhälle
är bland annat:
• Förbättrade arbetsvillkor: tillsvidareanställningar
och heltid ska vara norm.
• Stärkt arbetsrätt: ge skyddsombud utökad tillträdesrätt och återinför avdragsrätt för fackavgift.
• Mer stöd till barnfamiljer med svag ekonomi: höjda
barnbidrag och införande av familjevecka.
• Förbättrade pensioner: inför trygghetspension för
utslitna arbetare och höj garantidelen i bostadsbidraget.
• Stärkt generell välfärd: demokratisk kontroll och
styrning över skola, vård och omsorg, stärkt äldreomsorg som avlastar anhöriga och barnomsorg på
kvällar, nätter och helger för de som behöver.
Bortom de fina orden och utspelen är skillnaderna i partiernas jämställdhetspolitik mycket stora.
De har helt olika mål: högern vill stärka redan
resursstarka kvinnor och föra jämställdheten tillbaka medan Socialdemokraterna strävar efter ett
jämställt samhälle.

HÖGERN
Högern vill inte ha ett jämställt samhälle med sin
”jämställdhetspolitik”.
• M, C, L och delvis KD har en politik som satsar på
jämställdhet för högutbildade kvinnor som har råd
att köpa sig frihet.
• SD och KD har en politik för att stärka kvinnans roll
som mamma och omsorgsgivare. På så vis kan jämställdheten föras tillbaka, när kvinnans frihet och
självständighet i samhället minskar.

Högerns ”jämställdspolitik” innebär bl a:
M, KD, L och C vill:
• Införa fler jobbskatteavdrag som jämställdhetsåtgärd. (Även SD)
• Utvidga RUT-avdraget till fler områden och höja
taket. (Även SD)
• Skapa fler privata alternativ i välfärden och privata
sjukvårdsförsäkringar.
• Minska tryggheten på arbetsmarknaden:
– Förlänga provanställningstid till 12 månader.
– Sänkt sjukpenning, sjukersättning och a-kassa.
– Införa ”bidragstak” för familjer (M) och sänkt
försörjningsstöd.
– Utreda om skyddsombuden behövs.
– Sänkta lägstalöner.

SD och KD vill:
• Ta bort de vikta föräldramånaderna.
• Införa barnomsorgspeng för kvinnor att vara
hemma längre med sina barn.
• Införa vårdnadsbidrag för omsorg av anhöriga
istället för att stärka äldreomsorgen.

SD vill:
• Ersätta skyddsombud med tjänstemän som saknar
anknytning till arbetsplatsen.
• Avskaffa alla integrationsskapande/subventionerade
anställningar.
• Begränsa t ex föräldrapenning, bostadsbidrag och
barnbidrag till svenska medborgare. Göra det svårare att bli svensk medborgare.

All fakta är hämtad ur boken ”Feminism på riktigt - en granskning av riksdagspartiernas jämställdhetspolitik” (Lina Stenberg, Premiss Förlag 2022).

