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Kvinnoorganisationernas 
Centralförbund med dess 59 
medlemsorganisationer och 
deras 400 000 medlemmar har 
godkänt gemensamma mål för 
regeringsprogrammet. 
 
Arbetet för jämställdhet måste 
vara kontinuerligt och 
ambitiöst och tilldelas 
tillräckliga resurser. 
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Jämställdheten 
backar. Vi måste 
framåt!

Finland måste uppfylla sina löften om att fortsättningsvis främja jämställdhet och kvinnors 
rättigheter, i takt med de andra nordiska länderna och driva på den allmänna utvecklingen av 
jämställdhet i Norden. Under de senaste åren har jämställdheten på många sätt gått bakåt i Finland. 
 
 
 
 
Kvinnoorganisationerna måste få större resurser och finansieringen måste stabiliseras på en 
hållbar nivå.
Främjande av kvinnornas ställning och könsmedveten budgetering måste ingå 
i regeringsprogrammet. Alla betydande reformer och statsbudgeten måste genomgå 
en könskonsekvensbedömning. Aktuell forskning visar att ekonomin är en jämställdhetsfråga. Beslut 
som gäller de offentliga finanserna kan försämra jämställdheten, om inte deras konsekvens för kvinnor 
och män bedöms.
Regeringen måste omedelbart utarbeta ett ambitiöst jämställdhetsprogram och reservera 
tillräckliga resurser för att verkställa programmet. Programmet bör omfatta de olika delområdena och 
skyldigheterna i FN:s Pekingdeklaration och dess handlingsplan, Kvinnokonventionen (CEDAW) och 
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.
Kvinnor är olika och allas röst måste höras. Kvinnornas kompetenser behövs och bör användas i allt 
politiskt beslutsfattande och i planeringen och genomförandet av samhällsreformer. 
En jämn könsfördelning på ledande politiska poster måste säkerställas när ministrar, 
riksdagens talmän och andra centrala beslutsfattare utses. Partierna måste beakta könsfördelningen 
när utskottens medlemmar och ordförande utses. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid 
sammansättningen av finans-, social- och hälsovårds, försvars- och utrikesutskotten.
Jämställdhet måste vara en prioritet och ett genomgående tema under Finlands 
EU- ordförandeskap 2019. Finland bör ge Europeiska unionen och dess medlemsstater nya, konkreta 
idéer om hur kvinnornas rättigheter ska främjas och hur jämställdhet ska inkluderas på alla plan inom 
EU-politiken. Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor är absolut nödvändiga. Finlands nästa EU- 
kommissarie måste vara en kvinna. Finland har hört till Europeiska unionen i 23 år utan att ha 
en enda kvinna som kommissionär.
Jämställdhetsgärningarna måste fortsätta. Kvinnoorganisationernas Centralförbund 
och delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) vill genom sina jämställdhetsprojekt utmana olika 
organisationer inom den offentliga, privata och tredje sektorn till gärningar för att främja jämställdhet 
i sin egen verksamhet och i samhället överlag.
Jämställdhetsmyndigheterna, särskilt delegationen för jämställdhet, måste garanteras ekonomiska 
förutsättningar och resurser för sin verksamhet. 

Arbetet för jämställdhet måste vara kontinuerligt och ambitiöst och tilldelas 
tillräckliga resurser. För att jämställdheten och kvinnornas rättigheter ska 
förbättras krävs samhällsomfattande riktlinjer och strukturella förändringar. 



Jämställdheten 
grundläggs tidigt

Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik 
måste återinföras. Begränsningen av den 
subjektiva rätten till småbarnspedagogik har 
försämrat kvinnornas möjligheter att arbeta 
heltid och förutsättningarna för att samordna 
arbete och familj och fördela vårdansvaret 
jämnare. 
Småbarnspedagogiken måste vara köns- och 
jämställdhetsmedveten. Skyldigheten enligt 
jämställdhetslagen att bedriva 
ett systematiskt jämställdhetsarbete måste 
omfatta även småbarnspedagogiken, och 
verkställandet måste övervakas. 
Jämställdhets- och jämlikhetskunskap måste 
ingå i lärarnas yrkeskompetens. 
Jämställdhetsutbildning måste utgöra en 
obligatorisk del av utbildningen och 
fortbildningen för lärare inkluderat lärare 
inom småbarnspedagogik. 
Könsuppdelningen inom undervisning och 
utbildning måste avvecklas genom 
könsmedveten undervisning, läromedel och 
elevhandledning. Kvinnor bör uppmuntras och 
utbildas att ingå i den digitala utvecklingens 
tätgrupper. 

 Skolornas arbete mot 
könsrelaterade och sexuella 
trakasserier samt mobbning 
måste effektiviseras och lärarnas 
och rektorernas förmåga att 
upptäcka trakasserier måste 
förbättras. 



Löneskillnader utan förklarlig grund måste 
avskaffas. Lönejämställdheten måste främjas 
genom att effektivisera tillsynen över att 
skyldigheterna i jämställdhetslagen fullföljs. 
Jämställdhetsombudsmannen bör tilldelas 
behövliga resurser för detta tillsynsarbete. 
Genomförandet av likalönsprogrammet måste 
påskyndas och förtroendemännens ställning och 
rättigheter på arbetsplatserna måste förbättras. 
Under denna regeringsperiod måste det stiftas 
en likalönslag enligt den isländska modellen.I 
arbetet för bättre sysselsättning och lika löner bör 
särskild uppmärksamhet fästas vid kvinnor med 
invandrarbakgrund och kvinnor med 
funktionsnedsättning.
Vid utvecklingen av konkurrenskraften måste 
vikt fästas vid kvinnors anställningsförhållanden 
och kvinnodominerade branscher. 
Arbetsmarknaden kan inte grunda sig på att 
kvinnor är deltids- eller visstidsanställda mot sin 
vilja.
Kvinnor måste få lika möjligheter att utses till 
styrelsemedlemmar i företag och få andra 
uppdrag i ledande ställning. Kvinnornas andel i 
börsbolagens styrelse måste utökas genom 
könskvotering. 
Könsuppdelningen i arbetslivet måste avvecklas. 
Kvinnornas delaktighet och jämställdheten måste 
ingå i de nationella programmen och 
spetsprojekten för digitalisering.
Vid reformen av den sociala tryggheten måste 
det säkerställas att konsekvenserna för olika 
kvinnogrupper är positiva. Särskild 
uppmärksamhet måste fästas vid utkomsten för 
äldre kvinnor, ensamförsörjare, personer med 
funktionsnedsättning och invandrarkvinnor.

Familjeledigheterna måste 
reformeras enligt 6+6+6- 
modellen för att främja ett 
jämställt föräldraskap och 
sysselsättning. Andelen som 
öronmärks för pappor måste 
bli klart större. Det måste 
reserveras tillräckliga resurser 
för reformen. Systemet med 
familjeledigheter måste vara 
flexibelt och beakta familjernas 
mångfald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I samband med lagreformer måste 
könsmarkerade yrkesbenämningar slopas. 

Arbetslivet behöver 
jämstelldhet



Ett fullskaligt verkställande av Europarådets konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet måste säkerställas med 
tillräckliga resurser, utbildning av myndigheterna och förstärkning av organisationernas 
roll och finansiering.
För att utvärdera verkställandet av åtgärder mot våld mot kvinnor måste det grundas en 
nationell rapportör för våld mot kvinnor. 
 
 
 
 
 
Antalet skyddshem och deras tillgänglighet måste förbättras i enlighet med 
rekommendationerna från Europarådet.
Tillgången till lågtröskeltjänster för offer för sexuellt våld måste förbättras och Seri- 
stödcenterverksamheten för offer för sexuellt våld måste utvidgas till hela landet.
För att våldet mot kvinnor ska upphöra måste även förövarna erbjudas vård- och 
förebyggandeprogram som beaktar våldets könsrelaterade karaktär.
Arbetet mot hedersvåld och kvinnlig könsstympning måste effektiviseras.
Barn- och tvångsäktenskap måste kriminaliseras och ogiltigförklarande av 
tvångsäktenskap tillåtas. De juridiska konsekvenserna av ogiltigförklarandet måste 
utredas.
Förlikning måste slopas i fråga om våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Arbetet mot människohandel måste effektiviseras, dess könskonsekvenser utvärderas 
och offrens ställning stärkas. En särskild lag om hjälp för människohandelsoffer behövs. 
 Hjälpen får inte vara kopplad till straffprocessen.
Sexköp måste kriminaliseras så som i de andra nordiska länderna. 
De politiska beslutsfattarna, arbetsgivarna och de som arbetar med pedagogik och 
utbildning måste agera aktivt för att få slut på sexuella trakasserier, våld och hatretorik 
mot kvinnor.
Kvinnor med funktionsnedsättning eller invandrarbakgrund utsätts för mer våld än 
andra kvinnor. Det måste åtgärdas. 

Kapitel 20 i brottsbalken måste reformeras och 
lagstiftningsreformen måste utgå från att brist på samtycke ska 
läggas till som ett centralt kriterium på våldtäkt.

Våldet mot kvinnor 
måste upphöra



Kvinnornas välfärd är 
en jämställdhetsfråga

Vid utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna måste man beakta kvinnorna som 
företagare, arbetstagare och servicetagare inom social- och hälsovårdsbranscherna samt 
trygga ställningen och finansieringen för organisationer som erbjuder lågtröskeltjänster för 
kvinnor.
Kvinnornas sexuella hälsa och fortplantningshälsa och de rättigheter som hänför sig till 
dem måste tryggas. Den gällande abortlagen är från 1970 och motsvarar inte rådande praxis. 
Abortlagen måste reformeras enligt den svenska modellen så att rätten till abort bygger på 
kvinnans egen anmälan.
Ungdomar måste garanteras avgiftsfria preventivmedel. Preventiv- och sexualrådgivningen 
bör vara en del av skolhälsovården.
Mervärdesskatten för menstruationsskydd måste sänkas till den reducerade skattesatsen 
på 10 procent.
Social- och hälsovårdstjänster för kvinnor måste ges tillräckliga resurser. Tillgången 
till hälsofrämjande  tjänster måste säkerställas. Samhället måste bära huvudansvaret för 
vården och omsorgen av de äldre. Kvinnor måste garanteras tillräckliga missbrukartjänster 
som passar för deras behov. Det måste finnas resurser för lågtröskeltjänster särskilt för 
kvinnor som hör till riskgrupper för rusmedelsberoende. 
Rättigheterna för kvinnor som hör till könsminoriteter och sexuella minoriteter måste 
tryggas. 
 
 
 
 
 
Icke-brådskande, medicinskt icke-nödvändig behandling av könsmarkörer hos 
intersexuella barn i den tidiga barndomen måste förbjudas. 

 Translagen måste reformeras omgående. Finland är det enda 
nordiska landet där lagstiftningen kräver att den som låter 
korrigera sitt kön ska sakna fortplantningsförmåga. 



Jämställdhet 
inom idrott 
och kultur 

Resurserna för idrott och motion måste 
fördelas jämlikt till kvinnor och män, flickor och 
pojkar på idrottens och motionens alla nivåer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexuella trakasserier, våld och annat osakligt 
bemötande inom kulturbranschen, i synnerhet 
film- och teaterbranschen, måste åtgärdas. Det 
behövs omfattande utredningar om sexuella 
trakasserier och våld inom motion och idrott, och 
missförhållanden som uppdagas måste åtgärdas 
omedelbart. 

Det behövs fler kvinnor på 
beslutsfattarposter inom 
idrotten och på ledande 
tränarposter. I de finländska 
idrottsorganisationerna är 16 
procent av ordförandena och en 
knapp tredjedel av 
styrelsemedlemmarna kvinnor. 
Träningsledningen består i 
huvudsak av män. 



Finansieringen till medborgarorganisationer 
som bedriver utvecklingssamarbete måste 
tryggas och det behövs större resurser till 
arbete för kvinnornas rättigheter. 
Nedskärningarna i utvecklingsanslagen 
drabbade arbetet för kvinnors och flickors 
rättigheter hårt.
Finland måste förbinda sig till målet i 
Europeiska unionens handlingsplan för 
jämställdhet och införa ett jämställdhetsmål i 
minst 85 procent av alla nya 
utvecklingsprogram senast år 2020.
Jämställdhet och kvinnors rättigheter måste 
beaktas i alla utvecklingsprojekt, eftersom 
globala fenomen, såsom klimatförändringen, 
utgör ett hot särskilt mot de allra fattigaste 
kvinnorna. Det måste erkännas att kvinnornas 
rättigheter har betydelse för förebyggandet av 
klimatförändringen. 

Flickor och kvinnor i 
fokus för 

utvecklingssamarbetet

Finland måste ha en enhetlig 
utrikespolitisk linje som ska vara 
föregångare och försvarare av 
rättigheter som hänför sig till 
sexuell hälsa och 
fortplantningshälsa. 



Kvinnorna med i den 
övergripande 
säkerheten

 
Kvinnorna måste delta i utvecklingen 
av landets försvar. Vid utvecklingen av 
landets försvar måste även 
könskonsekvenserna bedömas. Utvecklingen får 
inte förstärka könsstereotypier och 
könsuppdelning av arbetet.
Det arbete som kvinnor gör 
inom medborgarorganisationer för den 
övergripande säkerheten måste beaktas och 
erkännas.

Kvinnornas möjligheter att få 
ledande uppdrag inom 
försvarsmakten, krishanteringen, 
gränssäkerheten, 
räddningstjänsterna och övriga 
sektorer av den övergripande 
säkerheten måste tryggas och 
stödjas. 



Kvinnorna med i den 
övergripande 
säkerhetenNaisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry 

 
Mer information: 
 
Eva Biaudet, ordförande 
eva.biaudet@eduskunta.fi 
 
Terhi Heinilä, generalsekreterare 
terhi.heinila@naisjarjestot.fi 
 
Anniina Vainio, organisationssekreterare 
anniina.vainio@naisjarjestot.fi 



Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry 
är ett samarbetsorgan och en paraplyorganisation för kvinnoorganisationer 
som verkar för att främja jämställdhet. Förbundet grundades 1911. Förbundet 
har 59 medlemsorganisationer med sammanlagt mer än 400 000 medlemmar. 
 
www.naisjarjestot.fi 
www.tasaarvoteot.fi 
#naisjärjestöt 
#tasaarvoteot 


