
 Vi väntar inte. 
Jämställdhet nu!

SVENSKA    KVINNO FÖRBUNDET
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Dags för 
trygghet i 
Finland. 
För alla. 

Våld mot kvinnor är ett av de allvarligaste människorättsproblemen i 
Finland. Ingen ska behöva vara rädd för någon som man lever tillsam-
mans med eller har varit tillsammans med. #Metoo-rörelsen är en viktig 
påminnelse om att det fortfarande finns destruktiva normer och en 
utbredd tystnadskultur som leder till och tillåter sexuella trakasserier och 
mäns våld mot kvinnor. 

Resurserna för att förebygga könsbaserat våld och våld i hemmet är 
fortfarande otillräckliga i Finland. Vi behöver effektivare åtgärder för att 
upptäcka våld i nära relationer, skydda offren och hjälpa till att anmäla 
gärningsmännen. Internationellt sett är Finland en stark försvarare av 
flickors och kvinnors rättigheter. För att utrota våldet mot kvinnor och 
bevara trovärdigheten i vår människorättspolitik måste arbetet med att 
förebygga och bekämpa våld och sexuella trakasserier äntligen ges den 
uppmärksamhet och de resurser det behöver. 
130 000 misshandlades av sin partner under 2017 och 20 dödades. Av 
dem var 17 kvinnor och tre män. Vi har inte råd att vänta längre. Det är 
dags för trygghet i Finland, för alla. 



Vår politik:
• Sex ska bygga på frivillighet: 
inför samtyckeslagstiftning så att 
våldtäkt definieras genom bristen 
på samtycke.
• Ge tillräckliga och långsiktiga 
resurser för tjänster för våldsoffer, 
inklusive ett täckande skyddshems-
nätverk i enlighet med Istanbulkon-
ventionen och stödcenter för offer 
för sexualbrott. 
• Säkerställ tillräckligt omfattande 
stödtjänster och åtgärder för att före-
bygga våld som drabbar särskilt ut-
satta kvinnor och flickor tillhörande 
olika minoriteter, som exempelvis 
personer med funktionsnedsättni ng, 
sexuella och könsminoriteter samt 
asylsökande och papperslösa. 
• Öka satsningarna på det vålds
förebyggande arbetet och kriscen-
ter där män kan få stöd att förändra 
ett våldsamt beteendemönster. Vi 
vill även se att större resurser riktas 
till stöd för barn som upplevt våld i 
familjen.
• Vidta snabbare skyddsåtgärder 
vid brott mot besöksförbud och 
sänk tröskeln för polisen att utfärda 
tillfälliga besöksförbud. Avlägsna 
kostnaden för ansökan om besöks-
förbud. 
• Vidta kraftigare åtgärder för att 
ingripa i våldet mot kvinnor och 
förbättra offrens ställning: förbjud 
medling av våld i när- och parrela-
tioner i lagen om medling vid brott 
och i vissa tvister. 

• Förbättra kvinnors rättsskydd 
mot hatprat och hatbrott: inför kön 
som en skärpningsgrund i straffla-
gen.
• Stärk skyddet mot näthat: lagstift-
ningen om sexuellt antastande ska 
gälla även verbala och visuella trakas-
serier, så att kränkningar av den per-
sonliga integriteten via internet och 
sociala medier också definieras som 
trakasseri.
• Utveckla arbetet och  trygga 
 resurserna för att förebygga 
heder srelaterat våld och förtryck. 
Vi behöver kunskapssatsningar om 
hedersförtryck inom polis, domsto-
lar, skola och vård. 
• Tvångsäktenskap ska kriminal
iseras och tvångsäktenskap ska 
kunna upplösas utan en skilsmäs-
soprocess. Ge tillräckligt med rikt-
linjer för hur offren ska skyddas. 
Äktenskap som minderåriga ingått 
utomlands ska anses ogiltiga i Fin-
land.
• Inför en sexköpslag enligt den 
svenska modellen som förbjuder 
köp av sexuella tjänster. Finland ska 
bli ett föregångsland när det gäller 
att erbjuda sociala insatser, stöd och 
exitprogram åt människor i prosti-
tution. 
• Stifta en särskild lag för att skydda 
offer för människohandel och 
förbättra tillgången till tjänster för 
dessa personer. Inträde i hjälpsyste-
met för människohandelsoffer ska 
inte behöva förutsätta utredning av 
människohandelsbrott. 



Dags för 
hållbar 
familjepolitik. 
För alla. 

Nu höjer vi ambitionsnivån inom familjepolitiken! Med en bättre och 
mer jämställd familjepolitik kan vi stöda familjernas välmående och 
möjligheter att bilda familj. Barnfamiljer kan se ut på många olika sätt, 
och vi vill ge alla föräldrar bättre förutsättningar att kombinera jobb och 
föräldraskap. Vi behöver en ny och flexibel föräldraledighet som ökar 
jämställdheten och valfriheten. Bland annat måste den inkomstrelaterade 
föräldraledigheten och pappaledigheten förlängas, så att fler föräldrar kan 
dela mer jämställt på föräldraledigheten. Ett delat ansvar ger också en 
positiv effekt på jämställdhet för såväl kvinnors löner och möjligheter på 
arbetsmarknaden som det obetalda hemarbetet och pensionerna. 

Vi vill att dagvården ska ge barnen en trygg och bra start i livet. 
Småbarnspedagogik av hög kvalitet främjar barnets utveckling och sociala 
färdigheter samtidigt som den ger alla barn, oberoende av bakgrund, bät-
tre möjligheter att lyckas i livet. Subjektiv rätt till småbarnspedagogik ska 
vara tillgänglig för alla, stärkas med tillräckliga resurser och vara anpas-
sad enligt familjens behov. Vi vill satsa på utbildad personal, trygga och 
permanenta vuxen-barn förhållanden och tillräckligt små barngrupper. Vi 
vill också se avgiftsfri småbarnspedagogik, så barnen får en jämnare start i 
skolan. Det är dags för en hållbar familjepolitik i Finland, för alla. 



Vår politik:

• Inför en ny och flexibel föräldra
ledighet enligt 6+6+6-modellen. 
Rätten till föräldraledighet och 
inkomstbunden föräldrapenning 
ska förlängas till 18 månader, ända 
tills barnet är 1,5 år. 
• Gör det lättare att varva 
föräldraledighet med vårdledighet 
och arbete. Rätten till flexibel vård-
ledighet och -penning ska utvidgas 
till alla föräldrar som har barn un-
der skolålder och till föräldrar vars 
barn går i årskurs 1 och 2. 
• Reformen av familjeledigheterna 
ska ta mångfalden av familjefor
mer och livssituationer i beaktande.
• Se över möjligheten att höja 
åldersgränsen för den tillfälliga 
vård ledigheten för vård av sjukt 

barn fram tills det att barnet fyller 
13 år.
• Återinför den subjektiva rätten 
till småbarnspedagogik på hel-
tid och begränsa gruppstorlekarna 
för över 3 år fyllda till sju barn per 
 vuxen. 
• Stärk kvaliteten på småbarns
pedagogiken med tillräckliga 
 resurser - mera behörig personal 
inom dagvården genom fler studie-
platser på svenska i huvudstads-
regionen på andra stadiet och på 
högskolenivå samt löneförhöjni-
ngar inom småbarnspedagogiken. 
• Övergå till minst fyra timmar 
avgiftsfri småbarnspedagogik per 
dag för alla över 3-åringar. 
• Beakta skilsmässofamiljernas 
situa tion – växelvis boende ska gå 
att  registrera hos myndigheterna.



Dags för 
jämställd 
hälsa. 
För alla. 

Alla människor ska ha samma förutsättningar för en god hälsa. För att 
ge människor jämlika möjligheter att få ett hälsosamt liv behövs det mer 
förebyggande arbete, både inom vården och i samhället i stort. Människor 
ska kunna lita på att de får vård i tid och att vården är den bästa möjliga, 
oberoende av kön, ålder, socioekonomisk ställning, språk eller bostads-
ort. Därför vill vi att vården och hälsan ska vara jämlik på alla plan och i 
alla livsskeden. Vi försvarar i alla lägen flickors och kvinnors rätt att själva 
bestämma över sin egen kropp och sin framtid. Vi kommer aldrig att 
 acceptera att aborträtten begränsas. Alla flickor och kvinnor ska ha rätten 
att bestämma när, och om, de vill ha barn.

En jämställd hälsa är ett mål i sig, men en god hälsa för alla bidrar även 
till ett jämställt deltagande i samhället och makt att forma sitt eget liv. Vi 
har inte råd att föra en politik som inte sätter människan i fokus. Det här 
gäller såväl patienter som personal inom vården. Kvinnor är klart överrep-
resenterade bland vårdpersonalen och bland anhöriga som tar ansvar för 
sjuka och äldre familjemedlemmar, men också till exempel som patienter 
inom äldreomsorgen. Vi måste värna om alla vardagshjältar inom vården 
och omsorgen. Det är dags för jämställd hälsa i Finland, för alla. 



Vår politik:

• Satsningar på ungdomars psyki
ska hälsa, speciellt för tonårsflickor 
som blir sexuellt trakasserade. Vi 
vill se större investeringar i elev-
vården och andra stödinsatser som 
samhället kan erbjuda vid  psykisk 
ohälsa eller vid risk för psykisk 
ohälsa. 
• Kommunerna och studerande-
hälsovården ska erbjuda gratis pre
ventivmedel jämlikt för alla unga 
under 25 år. 
• Förbättra sexualundervisnin
gen så att den utgår från ett norm-
kritiskt och inkluderande perspek-
tiv där samtycke, hänsyn till sexuell 
läggning, könsidentitet och könsut-
tryck finns som grund. 
• Sänk skatten för mensskydd. 
Tamponger, bindor och inkon-
tinensskydd ska inte klassas och 
beskattas som lyxvaror. Momsen på 
mens- och inkontinensskydd ska 
sänkas från 24 till 10 procent.
• Förnya abortlagstiftningen för att 
stärka kvinnors självbestämmande-
rätt. Orsakskravet för abort slopas, 
så fri abort är tillgänglig fram till 
vecka 12.  
• Stoppa nedskärningarna i 
mödra-, förlossnings- och efter-
vården och stärk personaltätheten 
inom förlossningsvården.
• Säkerställ att också de mindre 
sjukhusen, med eller utan BB, ska 

kunna utvecklas och erbjuda gyne-
kologisk kirurgi även i fortsättningen. 
• Stoppa könsstympning av flickor 
och kvinnor. Öka resurserna för 
det förebyggande arbetet, informa-
tionsspridning och utbildning på 
olika språk. 
• Trygga interkönade barns 
självbestämmanderätt genom 
att i lagen uttryckligen förbjuda 
icke-medicinska ingrepp på inter-
könade barn. Information om in-
terkönade och mångfalden av kön 
ska ingå i utbildningen för läkar-
studerande och hälsovårdare. 
• Förnya translagen så att rätten 
till självbestämmande gällande ju-
ridiskt kön och rätten till familjeliv, 
kroppslig och personlig integritet 
förverkligas för personer som kor-
rigerar sitt kön. Könskorrigerande 
behandling ska åtskiljas från defi-
nitionen av juridiskt kön. Slopa 
18-årsgränsen och kravet på steri-
lisering i samband med könskorri-
geringar. 
• Trygga möjligheterna för per
soner med olika typer av sexuell 
läggning att bilda familj och se till 
att mödra- och barnrådgivningen 
har bra kompetens i bemötandet av 
regnbågsfamiljer.
• Öka kunskapen om kvinnors häl
sa i vården. Mer resurser till forsk-
ning om bland annat endometrios, 
PMDS, klimakteriet och symptom-
lindring av övergångsbesvär.
• Utvidga den avgiftsfria screenin



gen av brösten till åldersgruppen 
40-74 år. 
• Alla flickor ska få lära sig hur 
man undersöker sina egna bröst. 
Självundersökning av brösten 
ska betonas såväl i studerande-
hälsovården som inom den allmän-
na hälsovården.
• Förnya lagstiftningen kring 
alter nativ medicin och vård så att 

den bättre skyddar konsumenterna. 
• Trygga vaccinationstäckningen 
så att den är på en tillräckligt hög 
nivå i hela landet. 
• Öka de ekonomiska resurserna 
och personaltätheten för att trygga 
kvaliteten i äldrevården.
• Bedöm  könskonsekvenserna 
av den ökade hemvården och 
närstående vården av äldre. 



“Vården och 
hälsan ska 

vara jämlik 
på alla plan, 

i alla livs
skeden”
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