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Trygghet

brottsoffer i Finland. Det behövs fler
stödcenter för offer för sexualbrott och
cirka 400 skyddshemsplatser till i hela
landet. Vi behöver också säkerställa
tillräckligt omfattande stödtjänster och
åtgärder för att förebygga våld som
drabbar särskilt utsatta kvinnor och
flickor tillhörande olika minoriteter
som exempelvis personer med funk
tionsnedsättningar, sexuella och
könsminoriteter samt asylsökande
och papperslösa. Därtill måste tjänster
erbjudas jämlikt i hela landet.

• Inför samtyckeslagstiftning. Sex ska
alltid vara frivilligt. Finlands strafflag
definierar fortfarande våldtäkt genom
användande av eller hot om våld. Det
är oacceptabelt. Lagen borde skydda
individens sexuella självbestämmande
rätt och göras klarare så att samlag
utan samtycke alltid ska ses som
våldtäkt. Vi vill att sexualbrottslag
stiftningen (strafflagens 20 kapitel)
ses över och förnyas i grunden så att
våldtäkt definieras genom bristen på
samtycke.

• Öka satsningarna på det våldsföre
byggande arbetet. Det är viktigt att
börja tidigt med förebyggande insatser
för att motverka våld. Vi vill se resur
ser till våldsförebyggande program i
skolorna med fokus på pojkar, män
och frågor om maskulinitet. Det be
hövs även fler kriscenter för män och
andra satsningar där män kan få stöd
att förändra ett våldsamt beteende
mönster.

• Vidta effektivare åtgärder för att
förebygga könsbaserat våld och våld i
hemmet. Mäns våld mot kvinnor är ett
av de allvarligaste människorättsprob
lemen i Finland. Finland har uppre
pade gånger fått rekommendationer
angående våld mot kvinnor och våld i
hemmet från internationella övervak
ningsorgan för konventioner. Vi vill se
en nolltolerans mot våld och förtryck
i nära relationer. Verkställandet av
Istanbulkonventionen (Europarådets
konvention om förebyggande och
bekämpning av våld mot kvinnor och
våld i hemmet) måste ges tillräckliga
och långsiktiga resurser. Vi vill också
se att större resurser riktas till stöd för
barn som upplevt våld i familjen.

• Förnya lagen om besöksförbud. Ett
besöksförbud innebär att man för
bjuder en person att träffa, ta kontakt
med eller följa efter den som behöver
skydd. Antalet anmälningar om brott
mot besöksförbud visar att det bryts
mot cirka två av tre besöksförbud. Vi
vill se olika sätt att effektivare trygga
den skyddade personens rättigheter,
till exempel genom elektronisk
övervakning. Det behövs snabbare
skyddsåtgärder vid brott mot besöks
förbud och tröskeln för polisen att
utfärda tillfälliga besöksförbud ska

• Skapa ett täckande skyddshems
nätverk och fler stödcenter för
sexualbrottsoffer. För tillfället finns
det bara ett stödcenter för sexual
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sänkas. Kostnaden för ansökan om
besöksförbud måste omedelbart
avlägsnas.

Vi vill att sexualbrottslagstiftningens
paragraf 5 a om sexuellt antastande
utvidgas att gälla även verbala och
visuella trakasserier, så att bland annat
trakasserier och kränkningar av den
personliga integriteten som sker via
internet och sociala medier också
definieras som trakasseri.

• Förbjud medling i fall av våld mot
närstående. Antalet fall av våld i nära
relationer som går till medling har
fördubblats sedan år 2010. En central
del av dynamiken i våld i när- och
parrelationer består av försoning
och förlåtelse, som följs av nya vålds
handlingar. Det finns en stor risk att
medlingssituationen snarare utgör en
del av våldsdynamiken än en lösning
på våldet. Förfarandet med medling
bygger på idén om ett jämlikt möte
mellan parterna, vilket inte är fallet
gällande våld i när- och parrelationer.
Medling av våld i par- och närrela
tioner innebär för stora risker för of
fret för att det ska kunna anses vara ett
godtagbart förfarande. Därför måste
medling av våld i när- och parrela
tioner förbjudas i lagen om medling
vid brott och i vissa tvister.

• Bekämpa hatprat och hatbrott.
Kvinnors rättsskydd mot hatprat och
hatbrott måste förbättras. I dag finns
redan till exempel etniskt ursprung,
religion, sexuell läggning och funk
tionsnedsättning som motiv för
grunder för att skärpa straff i lagstift
ningen. För att hat och hot ska kunna
bekämpas på ett mer jämställt sätt
borde även kön införas som en skärp
ningsgrund i strafflagen (6 kap. 5§).
• Stoppa hedersförtrycket. Jämställd
het ska omfatta alla. Samma friheter
och rättigheter ska gälla alla som bor i
Finland, oberoende av kön. Arbetet för
att förebygga hedersrelaterat våld och
förtryck måste utvecklas så att vi effek
tivare kan hjälpa personer som utsätts
för det. Vi vill se kunskapssatsningar
om hedersförtryck inom polis, dom
stolar, skola och vård. Det behövs
även statistik över omfattningen av
hedersrelaterat våld och förtryck
samt nationella handlingsplaner mot
hedersrelaterat förtryck.

• Stärk skyddet mot näthat. I syn
nerhet flickor och unga kvinnor samt
kvinnliga politiker och andra personer
i det offentliga utsätts för hat, hot och
trakasserier på nätet. Förutom att det
kan vara förödande för de drabbade
så påverkar detta även det offentliga
samtalet och skapar rädsla att uttrycka
åsikter. Det här hotar yttrandefriheten
och i förlängningen också demokratin.
Lagstiftningen måste anpassas för att
stoppa näthatet. I nuvarande lagstift
ning är det endast fysisk beröring som
definieras som sexuellt antastande.

• Kriminalisera tvångsäktenskap.
Tvångsäktenskap strider mot flera
internationella människorättskonven
tioner såsom Istanbulkonventionen
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och FN:s kvinnokonvention. Enligt
nuvarande lagstiftning kan tvångs
äktenskap dömas som olaga tvång,
människohandel eller grov människo
handel. Problemet är att lagstift
ningen inte omfattar alla former av
tvångsäktenskap samt att tvång är ett
målsägandebrott, vilket betyder att
det är offret som måste ta initiativ
till en brottsprocess. Förverkligandet
av flickors och kvinnors rättigheter
förutsätter att tvångsäktenskap krimi
naliseras och att tvångsäktenskap ska
kunna upplösas utan en skilsmässo
process. Samtidigt måste vi se till att
ge tillräckligt med riktlinjer för hur
offren ska skyddas. Äktenskap som
minderåriga ingått utomlands ska
anses ogiltiga i Finland.

ala insatser, stöd och exitprogram åt
människor i prostitution.
• Hjälp och skydda offer för
människohandel. Offer för människo
handel har rätt att få hjälp och skydd
oberoende av om de har en hemkom
mun i Finland eller inte. Vi måste
bli bättre på att identifiera offer för
människohandel i Finland och att
trygga jämlik rätt till hjälp. En särskild
lag om människohandel ska stiftas för
att skydda offer för människohandel
och förbättra tillgången till tjänster
för dessa personer. Inträde i hjälpsys
temet för människohandelsoffer ska
inte behöva förutsätta utredning av
människohandelsbrott. Då är lag
stiftningen förenlig bland annat med
Europarådets konvention om bekäm
pande av människohandel.

• Inför en sexköpslag enligt den
svenska modellen. Att utnyttja en
annan människa sexuellt ska alltid
vara brottsligt. Finland har förbundit
sig till att vidta nödvändiga åtgärder
för att bekämpa våld mot kvinnor,
människohandel och utnyttjande
av kvinnor i prostitution, inklusive
ändringar i lagstiftning. Prostitu
tion kan inte behandlas separat från
människohandel eftersom en stor del
av människohandeln är kopplad till
sexuellt utnyttjande. Den nuvarande
lagstiftningen misslyckas med att
skydda offer för människohandel och
koppleri. Finland ska kriminalisera
sexköp enligt den svenska modellen
som förbjuder köp av sexuella tjänster.
Vi vill att Finland blir ett föregångs
land när det gäller att erbjuda soci
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Familjepolitik

ska vara möjligt för personer med
olika typer av sexuell läggning och
könsidentitet att bilda familj.

• Förnya föräldraledigheten enligt
6+6+6-modellen. För oss är det viktigt
att båda föräldrarna har möjlighet
att vara lediga med sina barn. Därför
vill vi att rätten till föräldraledighet
och inkomstrelaterad föräldrapen
ning förlängs till 18 månader, ända
tills barnet är 1,5 år. I modellen ingår
sex öronmärkta månader för varje
förälder. Vi tycker att föräldraledig
heten ska utvecklas så det blir lättare
att vara förälder och jobba. Ledigheten
ska vara flexibel och kunna tas ut i
minst två månaders perioder tills bar
net fyller tre år. Ensamförsörjare kan
hålla hela ledigheten på 18 månader.

• Återinför den subjektiva rätten till
småbarnspedagogik. Småbarnspeda
gogik av hög kvalitet stöder barnets
utveckling samtidigt som den ger alla
barn, oberoende av bakgrund, bättre
möjligheter att lyckas i livet. Därför är
det viktigt att återinföra den subjek
tiva rätten till småbarnspedagogik på
heltid för alla barn och att begränsa
gruppstorlekarna för över 3 år fyllda
till sju barn per vuxen. Kvaliteten på
småbarnspedagogiken måste stärkas
med tillräckliga resurser. Det behövs
lösningar för att få in mera behörig
personal inom dagvården, som fler
studieplatser på svenska i huvudstads
regionen på andra stadiet och hög
skolenivå samt löneförhöjningar inom
småbarnspedagogiken. Finland måste
övergå till minst fyra timmars avgifts
fri småbarnspedagogik för alla över
3-åringar. Gratis småbarnspedagogik
ger barnen en jämnare start i skolan.

• Inför en mer flexibel modell för
vårdledighet och partiell vårdledighet.
Det ska bli lättare att varva föräldra
ledighet med vårdledighet och arbete.
Rätten till flexibel vårdledighet och
-penning ska utvidgas till alla föräldrar
som har barn under skolålder och
till föräldrar vars barn går i årskurs 1
och 2. Vi vill se över möjligheten att
höja åldersgränsen för den tillfälliga
vårdledigheten för vård av sjukt barn
från nuvarande 10 år fram tills det att
barnet fyller 13 år.

• Stärk möjligheterna till växelvis
boende. Det innebär att barnet efter
en skilsmässa bor lika mycket hos båda
föräldrarna. Modellen är allt vanligare
i Finland, men officiellt kan barnet
endast vara skrivet hos en förälder.
Vi vill att skilsmässofamiljernas situa
tion tas i beaktande vid förnyelsen av
lagstiftningen kring bostadsbidrag och
övrigt socialskydd för familjer. Växel
vis boende ska kunna registreras hos
myndigheterna.

• Beakta familjeformernas mångfald.
Vi vill ha en familjepolitik för fler
än den heterosexuella kärnfamiljen.
Reformen av familjeledigheterna ska
därför ta mångfalden av familjeformer
och livssituationer i beaktande. Det
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Hälsa &
välmående

undervisning som utgår från ett
normkritiskt och inkluderande pers
pektiv där hänsyn till sexuell läggning,
könsidentitet och könsuttryck finns
som grund. Sexualundervisningen
måste också öppna upp för samtal om
relationer, normer och gränser.

• Inkludera jämställdhetsperspektiv
i SOTE-reformen. Alla ska få till
gång till jämlik vård av hög kvalitet.
Jämställdhetsperspektivet är viktigt i
social- och hälsovårdsreformen bland
annat eftersom social- och hälsovårds
branschen är kvinnodominerad. Jäm
ställdhetsfrågorna måste beaktas redan
i reformernas beredningsfas.

• Sänk skatten för mensskydd.
Mensskydd är en nödvändighet för
alla menstruerande personer. Alla ska
ha råd och tillgång till mensskydd,
oavsett inkomst. Därför anser vi att
tamponger, bindor och inkontinens
skydd inte ska klassas och beskattas
som lyxvaror. Momsen på mens- och
inkontinensskydd måste sänkas från
24 till 10 procent, samma skattesats
som gäller för läkemedel.

• Främja unga flickors psykiska hälsa.
Vi vill se satsningar på att förbättra
ungdomars psykiska hälsa, speciellt
gällande tonårsflickor som blir sexuellt
trakasserade. Det behövs investeringar
i elevvården och andra stödinsatser
som samhället kan erbjuda vid psykisk
ohälsa eller vid risk för psykisk ohälsa.
Vi måste göra det enklare för fler per
soner som lider av psykisk ohälsa att
snabbare få stöd och vård.

• Fria och säkra aborter ska vara
en mänsklig rättighet. För oss är det
självklart att alla ska ha rätt att bestäm
ma över sin egen kropp. Därför vill vi
att abortlagstiftningen förnyas för att
stärka kvinnors självbestämmanderätt.
Orsakskravet för abort ska slopas så att
fri abort är tillgänglig fram till vecka
12.

• Unga ska erbjudas gratis preventiv
medel på nationell nivå. Användnin
gen av preventivmedel ökar om de är
gratis. I de kommuner som erbjuder
gratis preventivmedel har antalet
aborter och sexuellt överförda infek
tioner bland unga minskat betydligt.
Vi vill att kommuner och studerande
hälsovården ska erbjuda gratis preven
tivmedel jämlikt för alla unga under
25 år. Unga ska avgiftsfritt ha tillgång
till både kondomer och hormonella
preventivmedel. Vi vill se en sexual

• Stärk förlossningsvården. Den som
väntar barn i Finland ska känna sig
trygg. Vi vill säkerställa jämlik för
lossningsvård för alla grupper av kvin
nor, i hela landet. Nedskärningarna i
mödra-, förlossnings- och eftervården
måste stoppas. Personaltätheten inom
förlossningsvården ska stärkas. Möjlig
heterna att möta familjer med olika
behov måste bli bättre, till exempel
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genom kulturdoulor för att stöda
föderskor med invandrarbakgrund
eller med särskilda team som stöder
utsatta familjer.

screeningen av brösten utvidgas till
åldersgruppen 40-74 år, vilket man
redan gjort i Sverige, för att hitta
fler fall av bröstcancer och minska
på dödligheten i bröstcancer. Vi vill
också se mer resurser till forskning
om bland annat endometrios, PMDS,
klimakteriet och symptomlindring
av övergångsbesvär. Vi vill säkerställa
att också de mindre sjukhusen, med
eller utan BB, ska kunna utvecklas och
erbjuda gynekologisk kirurgi även i
fortsättningen.

• Stoppa kvinnlig könsstympning.
Könsstympning medför flera risker
och är ett allvarligt hälsoproblem, både
fysiskt och psykiskt, för flickor och
kvinnor världen över. Finland är inget
undantag. Resurserna för att bekämpa
kvinnlig könsstympning måste ökas.
Vi vill se utbildning och informations
spridning på olika språk riktad dels till
de grupper där könsstympning före
kommer men också till personer som i
sitt yrke kommer i kontakt med flickor
och kvinnor som är i riskzonen för att
drabbas eller redan har drabbats. Per
sonalen inom social- och hälsovården,
så som barnmorskor, hälsovårdare och
anställda inom barnskyddet, behöver
få mer information och utbildning om
könsstympning.

• Förnya lagstiftningen kring alter
nativ medicin och vård. Alla ska ha
rätt till bra vård som utförs av utbildad
hälso- och sjukvårdspersonal och till
medicinska behandlingar som är säkra
och effektiva. Det här gäller speciellt
barn och personer som är oförmögna
att själva fatta beslut. För tillfället finns
det endast allmänna regleringar om
alternativa mediciner och vårdme
toder, jämfört till exempel med Sverige
som har en kvacksalverilag. Utbudet,
marknadsföringen och användningen
av alternativa behandlingar har ökat i
Finland. Därför ser vi ett behov av att
förnya lagstiftningen kring alternativ
vård och medicin så att den skyddar
konsumenterna. Vi vill också att vacci
nationstäckningen hålls på en tillräck
ligt hög nivå i hela landet. Alla barn
ska ha rätt att få de vaccinationer som
ingår i det nationella vaccinations
programmet.

• Öka jämställdheten i hälsan och
vården. Vi vill öka kunskapen om
kvinnors hälsa i vården. Bröstcancer
är den vanligaste cancerformen hos
kvinnor i Finland. Prognosen för
bröstcancer som upptäcks i ett tidigt
stadium är mycket god. Därför vill
vi förbättra metoderna för att hitta
bröstcancer i ett tidigt skede. Det
är viktigt att kvinnor redan i ung
ålder lär sig att undersöka sina bröst.
Självundersökning av brösten ska
betonas såväl i studerandehälsovården
som inom den allmänna hälsovården.
Vi vill dessutom att den avgiftsfria

• Inkludera mångfald i hälsovården.
Vi vill öka kunskaperna i vården om
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mångfalden av kön och sexuell lägg
ning. Det är viktigt att trygga möjlig
heterna för personer med olika typer
av sexuell läggning att bilda familj
samt att mödra- och barnrådgivningen
har bra kompetens i bemötandet av
regnbågsfamiljer.

äldre måste bedömas. Ökad hemvård
har konsekvenser för anställda och
klienter samt för närståendevårdare
och deras sysselsättning, välbefin
nande och pensioner.

• Förnya translagen. Den nuvarande
translagen kränker de mänskliga
rättigheterna på flera sätt. Trans
lagen måste förnyas så att rätten till
självbestämmande gällande juridiskt
kön och rätten till familjeliv, kroppslig
och personlig integritet förverkligas
för personer som korrigerar sitt kön.
Könskorrigerande behandling ska
åtskiljas från definitionen av juridiskt
kön. En person ska själv kunna
bestämma om sitt juridiska kön, utan
att tvingas genomgå den medicinska
könskorrigeringsprocessen. Därtill
måste 18-årsgränsen och kravet på
sterilisering i samband med köns
korrigeringar slopas.
• Inkludera könsperspektiv i
äldreomsorgen och vården. Vi
vill öka friheten och stärka äldres
självbestämmanderätt. En bra äld
reomsorg är en välfärdsfråga och en
viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor är
klart överrepresenterade både bland
personal och bland de anhöriga som
tar ett stort ansvar för äldre familje
medlemmar. Vi vill se mer ekonomis
ka resurser och ökad personaltäthet
för att trygga äldrevårdens kvalitet.
Könskonsekvenserna av den ökade
hemvården och närståendevården av
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Utbildning &
arbetsliv

skyldigheten att jämföra arbetens
likvärdighet förverkligas. Vi vill också
främja jämställdheten i arbetslivet
genom att fortsätta och effektivera
likalönsprogrammets arbete.

• Inför jämställdhetsplaner i
småbarnspedagogiken. Jämställdhets
arbetet måste börja i barndomen.
I dagvården ska alla barn få känna sig
trygga i sig själv utan tvingande
normer om hur flickor, pojkar och
icke-binära ska vara. Därför är det
viktigt att jämställdhetslagens skyldig
het att göra upp verksamhetsplaner för
jämställdhet utvidgas att gälla även i
småbarnspedagogiken. Daghemmen
ska arbeta tydligare med jämställdhet
och följa upp att jämställdhet uppnås.

• Stärk kvinnors företagande. Finland
behöver fler små och medelstora
företag. Vi vill stärka startup-scenen
och skapa bättre förutsättningar för
kvinnor att starta och driva företag.
I Finland är en dryg tredjedel av alla
företagare kvinnor. Företagsstöd och
projektmedel ska gå jämlikt till före
tagare, oberoende av kön, och i lika stor
utsträckning riktas till kvinnodomi
nerade branscher. Tre fjärdedelar av de
kvinnliga företagarna är ensamföre
tagare. Det behövs en lagändring så
kvinnliga företagare också kan ansöka
om familjeledighetsersättning av FPA
för sina egna föräldraskapskostnader.

• Stärk skyddet mot sexuella trakas
serier i skolorna. Alla barn och unga
har rätt till en trygg skola. Det ska råda
nolltolerans mot sexuella trakasserier
och diskriminering inom utbildnin
gen. Vi vill säkra en trygg inlärnings
miljö för alla genom trakasseriombud
på alla skolor, våldsförebyggande
arbete med fokus på maskulinitets
normer samt utbildningsinsatser till
lärare, studie-och yrkeshandledare
och andra anställda vid skolor.

• Stärk kvinnors ekonomiska
självständighet. De ekonomiska
kriserna har påverkat kvinnor särskilt
negativt. Vi måste säkra en ekonomisk
trygghet för alla, oavsett status på
arbetsmarknaden. Bland de fattiga
pensionärerna är kvinnorna över
representerade. De finska kvinnornas
medelpension är 500€ lägre än män
nens. Den ekonomiska politiken, som
förändringar i beskattning och sociala
förmåner, ska innefatta ett könspers
pektiv och analysera olika grupper av
kvinnor, så som kvinnliga pensionärer.
Här är jämställdhetsbudgetering ett
centralt verktyg. En kvinnlig pensionär
ska kunna leva, inte bara överleva.

• Förverkliga lönejämställdhet.
Rätten till samma lön för lika eller
likvärdigt arbete och rätten att inte
bli diskriminerad är grundläggande
rättigheter. Vi vill att jämställdhets
lagen förnyas för en ökad t ransparens
i lönesättningen. Preciserade bestäm
melser om lönekartläggningen ska
infogas i jämställdhetslagen så att
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Hbtiqa+ personers rättigheter

Invandring &
integration

• Säkra hbtiqa-rättigheter. Politiken
ska alltid utgå från alla människors
lika rätt och värde. Vi vill förstärka de
mänskliga rättigheterna och motverka
diskrimineringen av personer som
bryter normer gällande könsidentitet
och sexualitet. Skolorna ska ha tillgång
till verktyg för att motarbeta diskrim
inering och vi måste stöda organisa
tioner som arbetar för likabehandling.
Translagen måste omedelbart förnyas
och information om mångfalden
av kön måste bli obligatorisk i ut
bildningen för läkarstuderande och
hälsovårdare.

• Stå upp för en human asylpolitik
och mänskliga rättigheter för alla.
Finland ska ta sitt ansvar för män
niskor på flykt. Antalet trygga och
kontrollerade sätt att komma in i
landet ska utökas genom att höja
flyktingkvoten, underlätta studier
och arbete samt genom att återinföra
humanitärt skydd som grund för
uppehållstillstånd. Vi måste ta itu med
bristerna i asylpolitiken och säkra det
rättsliga skyddet för asylsökande, till
exempel genom att underlätta familje
återförening. Genom att trygga allas
rätt till familj hjälper vi kvinnor och
barn till säkerhet.

• Trygga interkönade barns
självbestämmanderätt. Interkönade
barn utsätts fortfarande för kos
metiska ingrepp och operationer
som inte är medicinskt betingade
och som de själva inte ännu kan ta
ställning till. Kosmetiska operationer
på interkönade barn är en kränkning
av barnens självbestämmanderätt.
Därför måste icke-medicinska ingrepp
på interkönade barn uttryckligen
förbjudas i lagen. Vi vill också att
läkarstuderande ska få information om
interkönade i utbildningen. Det ska
vara möjligt för föräldrar till inter
könade barn att avstå från att ange
barnets kön i födelseregistret. Barnet
får sedan senare själv definiera sin
könstillhörighet.

• Inkludera jämställdhetsperspektiv
i integrationspolitiken. Vi vill att ett
tydligt jämställdhetsperspektiv inklu
deras i de olika integrationssatsningar
som finns i samhället. Invandrarkvin
nor ska ha rätt att integreras och få
språkundervisning även om de inte är
i arbetslivet. Nyanlända kvinnors rätt
till arbete ska stärkas. Kvinnorna är
nyckeln till att integrera barnen och
hela familjen och förebygga utan
förskap.
• Trygga papperslösas rättigheter.
Mänskliga rättigheter ska gälla även
för papperslösa. Alla människor ska
ha rätt till grundläggande skydd,
hälsovård, inkvartering och sanitet.
Finland har förbundit sig vid flera in
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Feministisk
utrikes- och
säkerhetspolitik

ternationella konventioner som säkrar
de grundläggande rättigheterna hos
alla människor oberoende av vilken
uppehållsstatus de har. Vi vill trygga
de papperslösas hälsovård och sociala
trygghet. Hindren för papperslösa
barns tillgång till skola måste undan
röjas. Det här förutsätter bland annat
utbildning av tjänstemän och tydliga
anvisningar, men också att papperslösa
informeras om sina rättigheter, så att
de vet att deras barn har rätt att gå i
skola i Finland.

• För en feministisk utrikespolitik. Vi
vill att all utrikespolitik i Finland ska
genomsyras av ett jämställdhetspers
pektiv.
• Främja flickors och kvinnors ställ
ning. Arbetet för att främja flickors
och kvinnors rättigheter och ställning
ska fastställas som Finlands viktigaste
utvecklingspolitiska prioritering. I
linje med EU:s handlingsplan för
jämställdhet vill vi att jämställdhet
ska vara huvudmålsättning eller ha en
stor del i minst 85 procent av alla nya
utvecklingsprogram.
• Höj Finlands bistånd. Det är dags
för Finland att ta sitt globala ansvar
och höja utvecklingsbiståndet så att vi
når upp till vårt internationella löfte på
0,7 procent av bnp. Vi vill att Finland
utarbetar en konkret tidsplan så att vi
når målet med en biståndsbudget på
minst 0,7 procent av bnp till utgången
av nästa valperiod.
• Stärk Finlands 1325-nätverk.
Finlands UN Women koordinerar och
administrerar verksamheten i Finlands
1325-nätverk vars mål är att främja
och följa upp verkställandet av FN:s
säkerhetsråds resolution 1325 ”Kvin
nor, fred och säkerhet” i Finland och
bland finländska aktörer. Vi vill att
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Finlands 1325-nätverk stärks genom
tillräcklig finansiering.

äger en mobiltelefon jämfört med
män. Kvinnor ska ha bättre tillgång
till digitala verktyg och tjänster samt
bättre möjligheter att stärka sitt digi
tala kunnande. Finland ska vara en
föregångare i att stärka kvinnors och
flickors digitala färdigheter, deltagande
och rättigheter. Vi vill att Finland lyf
ter den sociala dimensionen av klimat
utmaningen och för en klimatpolitik
som omfördelar resurser och driver en
jämställd representation.

• Genomför Agenda 2030 nationellt
och i det internationella samarbetet.
Att uppnå jämställdhet och förstärka
alla kvinnors och flickors rättigheter
och möjligheter är en förutsättning
för att nå de övriga globala målen i
FN:s handlingsplan för en hållbar
utveckling. Vi vill att Finland är ett
föregångarland när det gäller genom
förandet av Agenda 2030.

• Inför könsneutrala uppbåd. Vi vill
se förändringar i värnpliktssystemet
med fokus på jämställdhet. Uppbå
det borde vara gemensamt för alla i
åldersklassen, oberoende av kön. På
sikt kunde Finland gå in för en med
borgartjänst som berör alla, där man
kunde välja att utbildas för uppdrag
inom det väpnade försvaret eller civil
försvaret, så som uppgifter vid till ex
empel miljö- eller flyktingkatastrofer.

• Inkludera ett jämställdhets
perspektiv i klimat- och hållbarhets
politiken. Klimatförändringarna
slår hårdast mot kvinnor som lever
i fattigdom. Kvinnors begränsade
tillgång till ekonomiska, politiska och
materiella resurser ökar deras utsatt
het för klimatförändringar. Kvinnor
är dessutom ofta huvudansvariga för
jordbruksarbetet och för familjens
livsmedelstrygghet. Det leder till att
kvinnor på många ställen tvingas
anpassa sig till klimatförändringar och
komma på lösningar för att hantera
dessa i vardagen. Kvinnor kan därmed
bidra med viktiga perspektiv och
lösningar för att anpassa oss till och
begränsa klimatförändringar.
Länder med större jämställdhet
mellan könen får en snabbare och
mer hållbar utveckling. Därför måste
klimat- och hållbarhetspolitiken också
handla om att dela resurserna mer
rättvist. I världen finns det till exem
pel 300 miljoner färre kvinnor som
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Regeringens jämställdhetspolitik
Nästa regering ska:
• Utse en jämställdhetsminister
• Förbinda sig att främja jämställdhet i regeringsprogrammet och i
samtliga centrala reformer
• Göra upp ett jämställdhetsprogram
• Tillämpa jämställdhetsbudgetering i Finland. Bland annat ska lag
förslagens och statsbudgetens könskonsekvenser bedömas
• Göra en ny jämställdhetsredogörelse under regeringsperioden
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SVENSKA
KVINNOFÖRBUNDET
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