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Så skapar vi jämställda
kommuner
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande
rättighet för alla. Jämställdhet är också ett av det finländska välfärdssamhällets viktigaste värden och framgångsfaktorer. Kommunerna är nära människorna och kan direkt
påverka förverkligandet av jämställdhet.
Enligt jämställdhetslagen måste kommunala beslutsfattare
och tjänstepersoner främja jämställdhet och ta hänsyn till
jämställdheten i allt beslutsfattande. Framför allt ska man
i kommunerna sträva efter att förändra förhållanden och
strukturer som utgör hinder för jämställdhet.
Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan
kvinnor och män på lokal och regional nivå hjälper kommunerna att stärka sitt engagemang för jämställdhet i det
politiska beslutsfattandet, kommunens serviceutbud samt i
arbetet för en hållbar utveckling. Vi uppmanar alla kommuner att anta deklarationen och genomföra den på ett effektivt sätt. En jämställd framtid är nyckeln till ekonomisk och
social framgång i kommunerna.

Vi uppmanar alla kommuner att
anta den europeiska deklarationen
om jämställdhet och genomföra
den på ett effektivt sätt.

Våra mål

- Till följd av coronapandemin som utbröt 2020 måste ett av de viktigaste målen för den kommande kommunalvalsperioden vara att minimera de negativa
effekterna av pandemin. Pandemin har drabbat flera kvinnodominerade branscher hårt och könskonsekvenserna av de åtgärder som har vidtagits för att
begränsa coronapandemin måste bedömas i kommunerna. Därtill måste kommunernas servicenät stärkas och nödvändiga åtgärder vidtas för att främja
speciellt barn och ungas trygghet och psykiska hälsa i efterdyningarna av
coronapandemin.
- Kommunerna antar och implementerar den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.
- En jämställdhetskommitté grundas i varje kommun för att komma med nya
initiativ och följa förverkligandet av jämställdheten i kommunen.
- Varje kommun har en uppdaterad jämställdhets- och likabehandlingsplan
som gäller jämställdhet i servicen och beslutsfattandet.
- Könskonsekvenserna av de kommunala besluten bedöms. Beslut och åtgärder ska analyseras på förhand med avseende på vilka konsekvenser de kan ha
för jämställdheten.

- Statistik över kommunens verksamhet samlas in uppdelad enligt kön och används för att utveckla servicen i en jämställd riktning.
- Kommunerna ökar kompetensen om jämställdhet bland kommunens anställda.
- Kommunen informerar kommuninvånarna om sin roll som främjare av jämställdhet.
- Kommunerna jämställdhetsintegrerar sin kommunikation, så att den är inkluderande och undviker att återskapa traditionella föreställningar om kön. Kommunikationen tar fasta på att återspegla en mångfacetterad bild av kommuninvånarna i offentligheten.
- Kommunerna implementerar Finlands UNICEF:s modell En barnvänlig kommun.
- Varje kommun inför barnkonsekvensanalys vid beslutsfattandet för att säkerställa att barnets bästa prioriteras i alla beslut som fattas.
- Vid valet av ordföranden för de kommunala organen så som nämnder, direktioner och stadsstyrelsen, är målet en jämställd könsfördelning. Inför kommunalvalet 2021 var 31 procent av kommunstyrelseordförandena kvinnor medan 39
procent av kommunfullmäktigeordförandena utgjordes av kvinnor. Vi vill se en
jämställd fördelning under perioden 2021–2025.

Ekonomisk jämställdhet
För att vi ska kunna skapa ett samhälle byggt på jämställdhet, är det nödvändigt att kommunerna beaktar jämställdhetsperspektivet fullt ut i sin ekonomiska politik. Det innebär allt från att integrera jämställdhetsmål i den kommunala
offentliga upphandlingen till att granska coronapandemins
inverkan på kommunernas ekonomi ur ett könsperspektiv.

Kommunens resurser ska komma
alla invånare till nytta, och
användas på ett sådant sätt
att det främjar utvecklingen
mot jämställda kommuner.

Våra mål

- Kommunens resurser ska komma alla invånare till nytta, och användas på ett
sådant sätt att det främjar utvecklingen i riktning mot jämställda kommuner.
- Kommunerna inför könsmedveten budgetering och ordnar fortbildning om
metoderna för tjänstepersonerna.
- Budgetmålen och ekonomiplanen innehåller anvisningar om jämställdhet mellan könen.
- Kommunerna gör insatser för en ökad företagsamhet bland kvinnor. Kommunerna främjar och stöder företagande, speciellt egenföretagare, av vilka en
stor del är kvinnor.

- Kommunerna påverkar ekonomisk jämställdhet inom upphandling av varor
och tjänster. De kommunala bolagen ställer krav på att deras leverantörer
aktivt främjar jämställdhet.
- De kommunalt anställda ska ha jämställda löner och arbetsvillkor. Kommunerna gör årligen en kartläggning av kvinnors och mäns löner, och använder
resultaten för att säkra jämställda löner inom lika och likvärdigt arbete.

Kommunen – en jämställd
arbetsgivare
Kommunsektorns betydelse som arbetsgivare är stor - 421
000 personer är anställda av kommunerna i Finland. Av
dem är cirka 80 % kvinnor. År 2018 var kvinnornas löneinkomster 87 % av männens inkomster i den kommunala
sektorn. Kommunerna har därmed ett stort ansvar för att
förverkliga en jämställd arbetsgivarpolitik och säkerställa
lönejämställdhet.
Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är också avgörande för ett jämställt arbetsliv. Därför är det viktigt att kommunen som arbetsgivare uppmuntrar pappor att använda
familjeledigheter i allt större utsträckning.

Kommunerna har ett stort ansvar
för att förverkliga en jämställd
arbetsgivarpolitik och säkerställa
lönejämställdhet.

Våra mål

- Kommunen är en stor arbetsgivare och ansvarig för en jämställd personalpolitik. Goda arbetsförhållanden säkerställs för alla anställda inom kommunen.
- Som arbetsgivare ska kommunerna främja kombinerandet av arbete och
familjeliv på ett sätt som främjar jämställdheten, och särskilt uppmuntra pappor att ta familjeledigheter. Målen ska införas i jämställdhetsplanen för kommunens personal.
- Jämställdhetsplanen för kommunens personal ska också innehålla åtgärder
för att målinriktat förebygga diskriminering på grund av graviditet.

- Som arbetsgivare ser kommunen till att det finns god kunskap kring hbtqia+
-frågor* bland de kommunalt anställda. Kommunerna strävar efter en öppen
och inkluderande arbetsmiljö med ett hbtqia+ -perspektiv. Brukare och klienter inom den kommunala servicen bemöts respektfullt utifrån ett hbtqia+
-perspektiv.

* hbtqia+ är en akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, interkönade,
asexuella samt alla andra identiteter och läggningar.

Jämställd
småbarnspedagogik
och utbildning
I en jämställd kommun satsar man på utbildning och småbarnspedagogik. Genom att ge fortbildning för personalen
inom småbarnspedagogiken kan kommunerna främja könssensitiviteten inom småbarnspedagogiken.
Könssensitivitet inom småbarnspedagogiken handlar bland
annat om att ge alla barn samma förutsättningar oberoende av kön. Alla barn ska ges alternativ och en möjlighet att
få vara precis den de är eller vill vara.

I en jämställd kommun
satsar man på utbildning
och småbarnspedagogik.

Våra mål

- Varje kommun främjar en könssensitiv småbarnspedagogik.
- Varje barn garanteras en dagvårdsplats på svenska inom skälig tid. Avståndet
till daghemmet får inte vara för långt.
- Kommunerna strävar till att ordna småbarnspedagogiken så att skiftesvård
(kvällsvård, nattvård och helgvård) erbjuds vid behov.
- Papperslösa och asylsökande barns rätt till småbarnspedagogik ska uppfyllas i kommunerna.

- Tillgången till yrkesutbildad och mångprofessionell personal inom småbarnspedagogiken tryggas i kommunerna.
- Det ska vara attraktivt att arbeta inom småbarnspedagogiken i kommunen.
Personalens välmående och tillgången till tillräckligt med vikarier tryggas
inom småbarnspedagogiken.

Jämställd
småbarnspedagogik
och utbildning
Utbildningssektorn är en av de största verksamheterna i
kommunerna och i vårt samhälle som främjar jämställdhet. Med en jämställd småbarnspedagogik och utbildning
skapar vi välfärd och en inlärningsmiljö där alla känner sig
trygga och mår bra.

Alla har rätt till en trygg skolgång.
Vi vill säkra tillräckliga resurser för
elevvården i skolorna på alla stadier.

Våra mål

- Skolorna har aktuella jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Dessa ska
innehålla åtgärder för att främja hbtqi+ -elevers mående och förutsättningar i
skolan.
- Kommunerna främjar förebyggande av och ingripande i könsbaserat våld,
sexuella trakasserier och mobbning i skolorna. Kommunerna skapar till exempel verksamhet med utbildade trakasseriombud i skolorna för att säkerställa
trygga inlärningsmiljöer för alla.
- Stödtjänster med låg tröskel för barn och unga, bland annat psykolog- och
kuratorstjänster, utvecklas i anslutning till den grundläggande utbildningen
och andra stadiets utbildning.

- Tillräckliga resurser tryggas för elevvården, som bör inbegripa åtgärder för
att förebygga stress, prestationskrav och utbrändhet som speciellt drabbar
flickor och unga kvinnor.
- Utbildningssystemet ska på alla plan ge tillräckligt med stöd för elevernas
jämlikhet, oberoende av bakgrund. Kommunerna gör satsningar på att jämna
ut skillnader i skolframgången mellan olika elevgrupper.
- Skolans digitalisering utvecklas på ett jämlikt sätt i kommunerna. Tillgången
till digitala verktyg ska tryggas så att alla elever jämlikt kan nå kunskapsmålen.
Den digitala lärmiljön utvecklas så att den passar alla elever – oavsett förutsättningar.

Jämställdhet i hälsa
och vård
Coronapandemin har påverkat hela samhället och befolkningens välbefinnande och hälsa. Fler psykiska symptom
har observerats hos vissa grupper - framför allt bland vårdpersonal, studerande och äldre enligt en rapport från Institutet för hälsa och välfärd.
Tillgången till de offentliga tjänsterna, speciellt de sociala
stödsystemen, har en viktig roll i krissituationer. För kommunfullmäktiges mandatperiod 2021-2025 är beredskap
inför framtida kriser viktig. Kommunerna bör bland annat
följa upp hur coronapandemin har påverkat välmåendet
hos de anställda inom social- och hälsovården, undervisningsväsendet och småbarnsfostran och stöda välmåendet
bland de anställda i de här kritiska branscherna.

Hur människors hälsa ser ut
och vilken vård de får ska
inte påverkas av kön, könsidentitet
eller sexuella läggning.

Våra mål

- Jämställdheten ska beaktas vid anordnandet av social- och hälsovården. Allt
från den förebyggande vården och allmänna hälsovården till specialsjukvården
måste genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
- Könskonsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen måste bedömas och
beaktas i alla skeden av vårdreformen.
- Kommunens beslutsfattare i de nya landskapen ser till att kvinnors, mäns och
ickebinäras eventuellt olika behov, hälsorisker och livssituationer beaktas i
hälso- och sjukvården samt i socialservicen.
- Skillnader i kvinnors och mäns hälsa ska tas i beaktande i kommunernas hälsofrämjande arbete.
- Framtidens kommuner satsar på att skapa nya dialoger och partnerskap med
sitt lokalsamhälle. Samarbetet med den tredje sektorn kommer att vara speciellt viktigt i och med social- och hälsovårdsreformen, bland annat i det förebyggande hälsofrämjande arbetet.

- Vaccinationstäckningen ska hållas på en tillräckligt hög nivå i hela landet.
Genom upplysningsarbete kan vi nå en stigande vaccinationsvilja hos alla invånare. Det är speciellt viktigt att alla barn får de vaccinationer som ingår i det
nationella vaccinationsprogrammet.
- Den tidiga diagnosticeringen av bröstcancer förbättras, bland annat genom att
utöka screeningen av bröstcancer till åldersgruppen 40-74 år samt genom
att betona och lära ut regelbunden självundersökning av brösten.
- En ökad satsning görs på att erbjuda klimakterierådgivning vid hälsovårdscentralerna.

Tjänster inom sexuell och
reproduktiv hälsa
Att kvinnor får sin sexuella och reproduktiva hälsa och
rättigheter tillgodosedda är grundläggande för kvinnors
rättigheter och för att kvinnor ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor som männen. SRHR handlar bland annat
om tillgången till preventivmedel och sexualundervisning,
gynekologisk hälsovård, mödravård och att kunna ha sex
utan rädsla för tvång, våld eller sjukdomar.
Användningen av preventivmedel ökar om de är lätta att få
tag i och gratis. I de kommuner som erbjuder gratis preventivmedel har antalet aborter och sexuellt överförda infektioner bland unga minskat betydligt.

Vi uppmanar kommunerna att
erbjuda gratis preventivmedel
och menskoppar åt alla unga.

Våra mål

- Gratis preventivmedel, som omfattar alla preventivmedel, erbjuds i kommunen för alla unga under 25 år.
- Kommunerna satsar på kvaliteten och tillgängligheten av sexualrådgivning för
unga, till exempel genom att utveckla ny verksamhet så som ”walk in”-mottagningar vid sexualrådgivningen, där unga har möjlighet att med låg tröskel och
utan tidsbeställning tala med proffs.
- Rätten till sexualfostran och information om sexuell hälsa förverkligas i skolorna, till exempel genom sexualfostrare i personalen som fått lämplig fortbildning.

- Gratis menskoppar ska delas ut i kommunerna av skol- och studerandehälsovården.
- Kommunerna gör satsningar på att öka kunskapen kring varför screeningarna
för att förebygga livmoderhalscancer är viktiga och riktar informationskampanjer särskilt till riskgrupperna.
- Den förlossningsförberedande verksamheten utvecklas. Besök till förlossningssjukhusen utförs i samarbete med förlossningssjukhusen som en del av
rådgivningens förberedelsekurser för blivande föräldrar.

En jämlik och jämställd
vård och omsorg för äldre
Familjerna påverkas på många sätt när andelen äldre personer av befolkningen ökar. Personer i arbetsför ålder har
ett betydande och ökande omsorgsansvar, i synnerhet för
äldre anhöriga som bor hemma. Den här förändringen i befolkningsstrukturen är på många sätt en jämställdhetsfråga.
Kvinnor utgör en större del av de äldre än männen. Samtidigt är största delen av dem som arbetar inom äldreomsorgen kvinnor och ungefär 70 procent av närståendevårdarna
är kvinnor. Hur närståendevården fungerar påverkar därför
särskilt kvinnors utkomst, karriärutveckling och pensionstrygghet.
Det är viktigt att följa upp hur närståendevårdarna orkar
och att erbjuda tillräckliga stödtjänster som krävs för vården. Intervallvård och närståendevårdarnas ledigheter måste tryggas också i pandemisituationer.

De tjänster för äldre som
kommunerna producerar eller
köper som köptjänster ska vara
tillgängliga och jämlika för alla.

Våra mål

- En satsning på äldreomsorgen ger också en ökad jämställdhet på köpet, eftersom anställda, omsorgstagare och klienter inom äldreboenden och hemvården till största delen består av kvinnor.
- Det ska vara attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen i kommunen.
- En övergripande strategi för mångfald inom äldreomsorgen tas fram.
- Social- och hälsovårdspersonalen har kännedom och grundläggande information om könsmångfald och sexuell mångfald.

- Verksamhetsmodellerna inom äldreomsorgen tar i beaktande klienternas kön
och regnbågsseniorer.
- I äldreomsorgen ägnas särskild uppmärksamhet åt den ökade risken för närståendevårdare att utsättas för våld, inklusive sexuellt våld, som ofta förblir
dolt.

Jämställd idrott
och fritid för alla
Idrott och fritid är för alla. Idrotten och fritidsverksamheten
i kommunerna ska vara öppen, trygg, jämställd och inkluderande. Det är viktigt att skapa rutiner och beredskap för att
förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, mobbning
och trakasserier i föreningar och övrig fritidsverksamhet.

Idrotten och fritidsverksamheten i
kommunerna ska vara öppen, trygg,
jämställd och inkluderande.

Våra mål

- Kommunen erbjuder jämlika möjligheter till kulturverksamhet, fritidsaktiviteter, träningstider och lokaler för alla kommuninvånare oavsett kön, ålder,
funktionsförmåga eller bakgrund. All verksamhet ska ta könens mångfald i
beaktande.
- Uppmärksamhet bör fästas vid flickor som en särskild grupp vars hobbyverksamhet inom idrott ofta kommer i kläm.
- Idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen förverkligas utgående från alla
barn och ungas rätt att få vara sig själva, oberoende av normer gällande kön.
Grenar som av tradition lockar betydligt fler pojkar bör satsa på trygghet, respekt och inkluderande för alla oberoende av kön. Indelning av hobbyverksamhet i pojk- och flickgrupper får inte lämna barn utanför.

- Speciell uppmärksamhet fästs vid att erbjuda inkluderande verksamhet till
flickor och kvinnor med invandrarbakgrund.
- Kommunerna ska skapa tillgängliga lekplatser. Alla barn ska ha rätt till en
genomtänkt utomhusmiljö och lekplatser där alla kan leka tillsammans oberoende av funktionsförmåga.

Våldsförebyggande arbete
Arbetet för att förebygga våld och stödsystemet för våldsoffer består av tjänster som tillhandahålls av aktörer på
olika nivåer. Kommunerna är särskilt ansvariga för att förebygga våld och erbjuda tjänster efter den akuta krisen.
Enligt en utredning av social- och hälsovårdsministeriet år
2019 saknades strukturer för att bekämpa våld i nära relationer i ungefär hälften av de kommuner som svarade på
enkäten. För att utrota det könsbaserade våldet är det viktigt att ett systematiskt våldsförebyggande arbete utförs i
alla kommuner i Finland.

Alla har rätt till ett liv i frihet - fritt
från våld och förtryck eller hot om
våld.

Våra mål

- Kommunerna ska ha praxis gällande tryggheten och säkerheten för kommunalt anställda och personer med förtroendeuppdrag. Näthat och hot som riktar sig till kommunalt förtroendevalda uppmärksammas.
- Kommunerna ansvarar för det våldsförebyggande arbetet och för anordnande av service i frågor som rör våld i nära relationer och inom familjen. Kommunerna utvecklar ett långsiktigt och systematiskt våldsförebyggande arbete.
- Förebyggande av våld mot kvinnor och våld inom familjen och stödtjänster för
dem som har utsatts för våld eller hot om våld ska utgöra en permanent del av
kommunens arbete för att främja hälsa och välfärd.
- Social- och hälsovårdspersonalen och personalen inom utbildningen i kommunerna har aktuell och omfattande kunskap om våld mot kvinnor och om
relevant lagstiftning, inklusive Istanbulkonventionen*. Detta tryggas genom
kontinuerlig fortbildning.
* Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i
hemmet.

- Kommunerna arbetar målinriktat med att förebygga våld mot kvinnor och våld
inom familjen och åtar sig att ge långsiktigt stöd efter kristjänsterna till dem
som har upplevt våld. Långtidsstöd ges även till barnen.
- En enhetlig rutin utvecklas för att muntligt ta upp frågan om våld i parrelationen och hemmet i den allmänna hälsovården, mödrarådgivningen och skolhälsovården.
- Utsatta grupper, så som personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter, tas i beaktande i det våldsförebyggande arbetet och i tjänsterna.
- De kommunala tjänsterna och verksamheten känner igen offer för människohandel samt barn och ungdomar med hög risk att utsättas för tvångsäktenskap och könsstympning. En förbättring av identifieringen i ett tidigt skede
uppnås bland annat genom fortbildning av personalen inom social- och hälsovården och utbildningen.
- Kommunerna stöder organisationer som arbetar inom kommunens område
med jämställdhet och förebyggande av våld samt organisationer som hjälper
människohandelsoffer.

Trivsel, tillgänglighet och
trygghet i kommunen
Att invånarna känner sig trygga och trivs i sin närmiljö är
viktigt med tanke på deras hälsa och välbefinnande. Genom att beakta trygghetsaspekter på ett konkret och systematiskt sätt i närmiljöplaneringen kan vi förebygga brott
och skapa en trygg närmiljö för alla.
Kvinnor och män i olika åldrar har olika erfarenheter av
våld. Det finns skillnader också i känslan av trygghet. Enligt en säkerhetsenkät utförd i Helsingfors inverkar hotet
om våld mer på ungdomars och äldre kvinnors än på mäns
benägenhet att röra sig utanför det egna hemmet. Att
främja säkerhet och en känsla av trygghet med hjälp av ett
jämställdhetsperspektiv ökar allas säkerhet, oberoende om
det gäller stadsbyggande, trafiksäkerhet eller kollektivtrafiktjänster.

En god närmiljö kännetecknas framför allt av trygghet. Alla invånare
ska känna sig trygga och säkra på
offentliga områden under alla tider
på dygnet.

Våra mål

- Kommunen bör kartlägga och implementera trivsel och en känsla av trygghet
i den offentliga utomhusmiljön då man bygger nya bostadsområden och utvecklar parker och torg. Det offentliga rummet ska vara lika tryggt för kvinnor,
män och personer med annan könsidentitet under alla tider på dygnet.
- Offentliga områden, så som gång- och cykelbanor, motionsslingor och hållplatser för kommunal trafik ska ha tillräcklig belysning och underhållas väl
under alla årstider så att det är tryggt och möjligt för alla att röra sig där.
- Snöröjningen i kommunen ses över ur ett jämställdhetsperspektiv. Kommunerna ser till att det är tryggt att gå och cykla också på vintern.
- Kommunen satsar på trygga leder för lätt trafik, fotgängare och cyklister.
- Varje barn ska ha rätt till en trygg skolväg. Därför måste barn och unga vara en
viktig målgrupp när kommunen planerar trafiken.

- Kommunen bör ha en fungerande och heltäckande kollektiv- och servicetrafik som beaktar olika användargruppers behov. Alla användargrupper ska kunna resa tryggt utan rädsla för exempelvis våld. Därutöver bör biljettpriserna
vara skäliga.
- Mångfald och hbtqi-personer ska beaktas i planeringen av offentliga utrymmen, så som simhallar och omklädningsutrymmen. Allmänna sanitetsanläggningar måste vara tillgängliga och trygga för alla, inklusive transpersoner och
ickebinära personer.
- Kommunerna beaktar tillgängligheten i den fysiska miljön. Personer med
barnvagn, rollator och rullstol ska ha möjlighet att använda kollektivtrafiken i
samma utsträckning som andra.

Hållbar utveckling klimatsmarta städer och
kommuner
Kommunernas engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling bidrar till att målen uppnås fram till år 2030
och tar ner de internationellt viktiga målen så nära människornas vardag som möjligt. Jämställdhet är ett mål i sig
men samtidigt också en förutsättning för att vi ska nå en
hållbar och fredlig utveckling.

Jämställdhet är en förutsättning för
en hållbar och fredlig utveckling.

Våra mål

- Kommunerna binder sig vid FN:s globala mål för hållbar utveckling och stärker kunskapen och engagemanget speciellt kring mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.
- Det behövs ett ambitiöst arbete för att snabba på utvecklingen till hållbara och
klimatneutrala städer och kommuner. Detta kan exempelvis göras genom att
kommunerna tar fram klimatstrategier och en koldioxidbudget.
- Kommunerna integrerar jämställdhet i allt klimatarbete. Målet ska vara att alla
kommuninvånare, oavsett ålder och kön, vidtar klimatvänliga åtgärder och gör
val med miljöhänsyn i sin vardag.
- Kommunerna ska göra det lättare för invånarna att göra klimatsvarta val. Informationskampanjer för att påverka människors val i vardagen tas fram och
riktar sig till olika grupper av kommuninvånare för att uppnå en förändring i
klimatarbetet.

- Den kollektiva transporten utvecklas så att det är lätt för alla invånare att göra
klimatsmarta transportval.
- Människor vill källsortera, men det måste vara lätt att sortera sitt avfall och
återvinna det som går att återvinnas. Kampanjer för ökad kunskap om och
engagemang för återvinning och avfallsfrågor genomförs i kommunerna.
- Kommunerna ska tillämpa lösningar för cirkulär ekonomi i sin egen verksamhet. Cirkulär ekonomi ska beaktas även i kommunens strategi och upphandlingar.

Jämställd integration i
kommunerna
Det är viktigt att kommunerna stöder förverkligandet av
jämställdhet för invandrare och asylsökande och vid behov
erbjuder könsspecifika rum där alla kan känna sig trygga.
Invandrarkvinnor samt invandrare som tillhör könsminoriteter och sexuella minoriteter är ofta i en speciellt utsatt
ställning.
Kommunerna kan i samarbete med frivilligorganisationer
utveckla nya verksamhetsformer för att främja integration
och välmående bland kommuninvånarna. Det är viktigt att
se till att kommunerna erbjuder tillräckligt med språkundervisning och att den når alla nyanlända, oavsett ålder och
kön.

En viktig del för att nå en
lyckad integration handlar
om att öka jämställdheten i
integrationsarbetet.

Våra mål

- Kommunerna är särskilt uppmärksamma på integrationen av kvinnor och barn
med invandrarbakgrund. Lika tillgång för kvinnor och män till högkvalitativa
integrationskurser tryggas i alla kommuner.
- Språkundervisningen görs mer individanpassad genom en tidig kartläggning
av nyanlända personers utbildning, kunskaper och erfarenheter.
- Kommunerna utvecklar möjligheten till integration på svenska genom att erbjuda integrationskurser även på svenska.
- Satsningar behövs på att integrera invandrarkvinnor på arbetsmarknaden.
Nyanlända kvinnor ska få ta del av integrationsfrämjande insatser i ett så tidigt
skede som möjligt för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden.

- Kommunerna utvecklar kompetensen i integrationsfrågor hos sin personal,
med särskilt fokus på invandrarkvinnors ställning.
- Kommunerna skapar förutsättningar för mångfaldstänk i rekryteringar – anonymiserade ansökningar och positiv särbehandling används för att undvika
diskriminering i rekryteringsprocesserna i kommunen.

Tillsammans fortsätter vi
arbetet för ett jämställt
samhälle, en värld där flickor
och kvinnor har samma
rättigheter och möjligheter
att förverkliga sig själva, såväl
i den egna kommunen som i
samhället i stort!
Anita Westerholm
Ordförande, Svenska Kvinnoförbundet
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