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Motion till riksdagen 
2011/12 
 
av Cecilia Billskog m.fl. (FI) 
 

 

 

Inrättande av ett jämställdhetsdepartement 
 
 

Förslag till riksdagsbeslut 

 

 Riksdagen som sin mening tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om att 
tillsätta en utredning om hur de jämställdhetspolitiska målen efterlevs. 

 

 Riksdagen som sin mening tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i 
motionen om att upprätta ett jämställdhetsdepartement.  

 
 

Krav på utvärdering av regeringens misslyckade jämställdhetspolitik 

Det är dags att utmanar myten om det jämställda Sverige. För i ett land där kvinnor tjänar 83 % 
av mäns löner råder inte jämställdhet. Inte heller i ett land där 27 200 kvinnor per år anmäler 
att de blivit misshandlade och där 80 % av anmälningarna förblir ouppklarade. Ett Sverige där 
kvinnor lever 4, 5 år längre än män som har farligare liv är långtifrån jämställt. Regeringen har 
uppenbarligen misslyckats med sin jämställdhetspolitik. 
 
På regeringens hemsida redogörs för de jämställdhetspolitiska målen och hur stor budget 
jämställdhetsarbetet har. Det övergripande målet är att män och kvinnor ska ha samma makt 
att forma sina egna liv. Till det finns fyra delmål. Det står också att regeringen ska ge en 
fullständig redovisning för riksdagen om arbetet mellan 2007 och 2010 och att 240 miljoner ska 
läggas på jämställdhetsarbetet 2011. Vi tror att mer krävs än vad som görs för att nå målen och 
begär att regeringen tillsätter en utredning om hur arbetet för att uppfylla målen hittills har 
utförts och vilka effekter det har fått. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till 
känna.  
  

Upprättande av jämställdhetsdepartement och organisering 

Rådande juridisk, civil och konstitutionell ordning är otillräcklig för att nå målet med 
jämställdhet inom överskådlig tid. Vår mening är att det krävs mer resurser och en starkare 
organisation för att uppnå jämställdhetsmålen. Vi kräver därför att regeringen upprättar ett 
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jämställdhetsdepartement, med en egen jämställdhetsminister för att kunna garantera att 
arbetet mot de jämställdhetspolitiska målen fortsätter och att målen slutligen kan nås. 
Departementets uppgift bör vara tvådelad. Dels att granska det rådande jämställdhetsarbetet i 
den offentliga och den privata sektorn dels hjälpa till att främja detta arbete. Jämställdhet är en 
kunskapsfråga och inte en åsikt och för att på allvar nå våra högt lagda mål bör vi ha ett 
departement som kan hjälpa exempelvis kommuner med sina jämställdhetsplaner. 
 
Departementets syfte och mål ska vara att arbeta för att uppfylla de jämställdhetspolitiska 
målen. Granska hela den offentliga och privata sektorn så att jämställdhetsarbetet fortsätter. 
Detta för att säkra alla människors rätt till lika möjligheter och lika behandling. Det handlar om 
demokrati för alla. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.   
 
 
 

 

Cecilia Billskog (FI) 

Siri Öhman (FI) 

Maria Borgström (FI) 

 


