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            Kvinnor och män har inte samma makt att forma  
            samhället och sina liv. Vi ser i Sverige idag hur  
            ojämställdheten ökar. Skattesänkningar, vinster i 
välfärden och privatiseringar har lett till minskade resurser 
till välfärden och det har slagit hårt mot kvinnor. Att vara 
feminist innebär att se könsorättvisan och vilja göra något 
åt den. Det gör skillnad vem som sitter vid makten och det 
gör skillnad när vi satsar på välfärden.

Vänsterpartiet har sett till att det finns en tydlig feminis-
tisk inriktning i Malmös kommunalpolitik. Men för att nå 
ett jämställt Malmö är den utomparlamentariska kampen 
grundläggande. Vänsterpartiet är en del av denna rörelse 
och tillsammans är vi på stark frammarsch i Malmö.

I kommunalpolitiken formas mycket av vår vardag. Därför 
är en feministisk kommunalpolitik nödvändig. Vi är stolta 
över att ha påbörjat ett arbete som gjort konkret skillnad 
i människors liv. Det har inte alltid varit lätt. Feminism 
möter ständigt motstånd därför att den utmanar rådande 
ordning och kräver omfördelning av resurser. 

Det feministiska arbetet ska alltid ta sin utgångspunkt i 
kön men kan aldrig handla enbart om kön. Fler maktord-
ningar, som till exempel etnicitet, sexuell läggning och 
klass, spelar in i bestämmandet av en individs identitet 
och villkor.
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Målet är att Malmö ska vara en jämställd stad senast 
2020. Metoden för hur kommunen ska jobba med detta 
kallas för jämställdhetsintegrering och innebär att alla 
kommunens delar aktivt ska arbeta för jämställdhet i sin 
verksamhet.

Vänsterpartiet är kraften

Det feministiska arbetet har bara börjat. Vi vill här pre-
sentera några konkreta resultat och några av de frågor 
som Vänsterpartiet Malmö tänker driva om vi får fortsatt 
förtroende att vara den feministiska kraften i Malmös kom-
munpolitik efter valet 2014.

Feminism i malmöbornas vardag
– en omfördelning av makt och 
resurser

Genuspedagogik och lärarnätverk, en jämställd och 
antirasistisk förskola och skola

I undersökningar genomförda i Malmös skolor säger elev-
erna att de inte tycker att flickor och pojkar behandlas lika 
i skolan. Många flickor mår psykiskt dåligt och många
pojkar når inte målen.



Malmö satsar på genuspedagogik. Genuspedagogiken 
ger pedagogen möjlighet att utveckla sin verksamhet för 
att se varje barn och dess behov och ge dem 100 möj-
ligheter istället för bara två.

Rasismen finns ständigt närvarande i många barns vardag. 
För att ge lärare och skolpersonal verktyg för att arbeta 
mot rasism har vi skapat ett antirasistiskt lärarnätverk.

Fritid på lika villkor

Killars idrottande får bättre förutsättningar, bättre trän-
ingstider och mer sponsorintäkter. På de kommunala 
fritidsgårdarna har vi sett att bara en tredjedel av besökar-
na är flickor och att pojkarna utgör mall i utformningen av 
verksamheten.

Nu fördelar vi träningstiderna jämställt, har utbildningar 
för föreningar i jämställdhet, satsar på ridsporten, inför en 
policy för jämställd sponsring och utvecklar fritidsgård-
arna. Vi har också satsat på en mötesplats för HBTQ-
ungdomar, HaBiTat-Q.



Arbetsmarknadsinsatser för både kvinnor och män

När Malmö Stads arbetsmarknadsinsatser jämställdhets-
granskades visades att resurserna fördelas ojämställt och 
att kvinnor till exempel inte kunde få vissa praktikplatser 
för att det saknades omklädningsrum. Nu ses resurs-
fördelningen och arbetstiderna över och det byggs nya 
omklädningsrum.

Våldet känner inga gränser

Malmö har ett omfattande arbete mot våld i nära relation-
er, både i kommunal regi och genom de värdefulla kvinno-
jourerna. Vi har under mandatperioden ökat resurserna till
arbetet mot våld i nära relationer. Vi har även, som första 
kommun i landet, infört rätt för papperslösa kvinnor att 
få stöd och skydd om de utsätts för våld. Vi har också 
avsatt pengar så att även HBTQ-personer ska omfattas 
av arbetet.

Omsorgsinsatser utifrån behov, inte kön

En jämställdhetsanalys av Malmös insatser för funktions- 
hindrade visade att män och pojkar oftare beviljas insatser 
än kvinnor och flickor. Analysen har lett till arbete med
socialtjänstens bedömningar, fortsatta ärendegranskning-
ar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att en checklista 
för biståndsbedömning arbetas fram.



Jämställd tillgång till missbruksvård

Granskningar av missbruksvården i Malmö visar att män 
oftare får dyrare vårdinsatser än kvinnor med missbruk. 
Vårdinsatserna ser olika ut beroende på kön och kvinnors 
missbruk förblir oftare outrett eller obehandlat. Analyserna 
har skapat en diskussion inom Socialtjänsten och nu ses 
rutinerna vid missbruksinsatser över.

Kvinnors resande bättre för miljön

Gatukontoret har gjort en jämställdhetsanalys på mäns och 
kvinnors resmönster. Kvinnor reser i större utsträckning 
kollektivt och det tjänar samhället på, både miljömässigt 
och i stadsrummet. Om kvinnor reste som män hade vi 
behövt en yta motsvarande 200 Möllevångstorg för att 
rymma de extra bilarna. Det vore ohållbart. Jämställd-
hetsmålet är nu en integrerad del i Gatukontorets arbete.

“ Det feministiska arbetet     
    ska alltid ta sin utgångs-  
    punkt i kön men kan aldrig
    handla enbart om kön ”



En feministisk arbetsgivare
– från ord till handling

Kunskap – grunden till förändring

Sedan hösten 2011 har vi ordnat drygt 3 400 utbildnings- 
platser för stadens anställda, i allt från grundläggande 
genuskunskap till utbildning i mer ämnesspecifika frågor.
Tillsammans med ”Malmö mot diskriminering” erbjuds alla 
stadens chefer utbildning kring alla diskrimineringsgrunder 
utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Höjda löner

I Malmö stad jobbar drygt 21 000 varav nästan 80 procent 
är kvinnor. Som kommun kan vi ta ett särskilt ansvar för 
att villkoren är jämställda. Vi har gjort en särskild satsn-
ing på att få upp lågavlönade kvinnodominerade yrkens 
löner. Bland annat har vi höjt lönerna med 1 000 kronor i 
månaden för drygt 1 000 anställda vårdbiträden och
socialsekreterare. Lönegapet minskar i Malmö.

Rätten till heltid

Vi vill få bort det ofrivilliga deltidsarbetet som i hög grad 
drabbar kvinnor. Därför har Malmö ett prioriterat mål 
om rätt till heltid. Antalet ofrivilliga deltider har minskat 
drastiskt.



Bättre och jämställda arbetsvillkor

Kvinnor är ofta de som har otrygga anställningar och 
litet inflytande över sin arbetssituation. På kommunens 
arbetsplatser ska man nu arbeta med inflytande, goda 
möjligheter att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete 
och jämställd tillgång till arbetskläder. Trygga anställnings-
former är prioriterade och vi säger nej till delade turer 
inom till exempel hemtjänsten.

Rekrytering

Rekryteringsprocessen ska vara fri från diskriminering. 
Förutom olika utbildningsinsatser riktade mot kommunens 
personal som anställer har jämställdhetsarbetet även 
genererat exempel på genustvättade jobbannonser, fria
från fördomar om de sökandes kön.

Barnomsorg – en grundbult för kvinnors frigörelse

Vi har startat förskola på obekväm arbetstid och nattis, in-
fört rätten till 30-timmars förskola för barn till arbetslösa och 
gjort förskoleavgiften billigare för de med lägst inkomster.

För en feministisk framtid - 



Femton feministiska krav

Det går att driva utvecklingen mot ett jämställt samhälle. 
Det behövs en feministisk kraft för att makt och resurser 
ska fördelas jämställt och vi vill fortsätta att vara den 
kraften. Vänsterpartiet behövs för att talet om jämställdhet 
inte bara ska bli tomma ord. Vi vill ha feministisk förän-
dring på riktigt. Nedan presenterar vi 15 feministiska krav 
för ökad rättvisa mellan kvinnor och män.

Feminism ska genomsyra allt

Ett feministiskt Malmö handlar om att omfördela makt 
och resurser. I Malmö ska det feministiska perspektivet 
genomsyra all kommunens verksamhet och alla Malmö-
bor oavsett kön ska ges likvärdiga rättigheter, villkor 
och resurser. Därför ska kommunen öka sitt arbete med 
jämställdhetsintegrering.

Inga vinster och privatiseringar

Feminism på riktigt kräver en stark offentlig sektor där 
människors behov står i centrum. Då behövs resurserna 
i vår gemensamma välfärd – inte att skattepengar och 
makt flyttas till privata företag som drivs av vinstintresse. 
Personaltätheten är lägre och villkoren för de anställda 
sämre i privata välfärdsföretag.



Anställ fler i välfärden

Avgörande för bättre kvalitet i välfärden är att det blir fler 
som arbetar där. Välfärden är en kvinnodominerad sektor 
och kvinnor har drabbats hårt både på jobbet och hemma
när den borgerliga regeringen prioriterat skattesänkningar 
istället för resurser till vår gemensamma välfärd. 

Synliggör anhörigvården

När välfärden och det gemensamma sviker tvingas kvin-
nor ta ett allt större ansvar för att vårda anhöriga. Vi vill 
synliggöra det obetalda arbetet i Malmö och satsa på en
välfärd där vi tar ett gemensamt ansvar för vård och barn- 
omsorg. I kommunen ska det också finnas bra tillgång till 
barnomsorg på obekväm arbetstid.

“ Det behövs en feministisk  
    kraft för att makt och   
    resurser ska fördelas jäm- 
    ställt och vi vill fortsätta  
    att vara den kraften ”



Förskola och skola för alla barn

Pojkarnas betyg rasar och tjejerna mår allt sämre i skolan. 
Vi vill satsa mer på genuspedagogik så att pedagoger i 
skola och förskola kan arbeta med att utveckla den ordi-
narie undervisningen och verksamheten för att möta varje 
barn utifrån dess förutsättningar, oavsett barnets kön eller 
bakgrund.

Föräldraskap på lika villkor

Kvinnor tar ut 80% av föräldraledigheten, och kvinnor 
förväntas ta huvudansvaret för barn. I kommunen ska vi 
säkerställa att det går att förena föräldraskap och jobb
oavsett kön – det ska råda lika förväntningar på den som 
blir förälder. Vi ska se över när mötestider förläggs och följa 
upp löneutveckling för föräldralediga.

Förkorta arbetstiden

Kvinnor står för större delen av det obetalda arbetet och 
drabbas värst av stressen och känslan av otillräcklighet i 
arbetslivet. Förkortad arbetstid är ett viktigt steg för ökad 
jämställdhet genom en rättvisare fördelning mellan betalt 
och obetalt arbete. Vi vill att Malmö inför försöksverksamhet 
med förkortad arbetstid. Vårt mål är 30 timmars arbets-
vecka med bibehållen lön.



Trygga villkor

I kommunen ska man ha rätt till heltid och trygga an-
ställningsvillkor. Vi säger därför nej till timanställningar, 
bemanningsföretag och delade turer. Vi kräver att även 
anställda inom till exempel vård och förskola ska ha rätt 
till arbetskläder.

Höj kvinnors löner

En lön som det går att leva på är avgörande för kvinnors 
självständighet. Vi vill avsätta resurser för att utjämna 
skillnaderna mellan likvärdiga mans- och kvinnodomin-
erade yrken. Ingen kommunanställd ska ha en heltidslön 
under 20 000 kr i månaden.

Stöd den feministiska rörelsen

Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med feminism 
och antirasism, men det krävs en stark utomparlamenta-

“ Vi vill att Malmö inför    
    försöksverksamhet med  
    förkortad arbetstid”



risk kamp för att förändring ska ske. Vi vill därför att
kommunen ska införa ett stöd för kvinnors organisering.

En antirasistisk feminism

Kvinnor med utländsk bakgrund diskrimineras på flera 
sätt. Vår feminism är antirasistisk och vi driver till exempel 
att kommunens rekrytering ska vara fri från diskriminering 
samt ett tydligt genusperspektiv på SFI-utbildningen. Vi 
vill utveckla skolornas antirasistiska arbete.

HBTQ-säkra Malmö

Vi lever i ett heteronormativt samhälle där alla förväntas 
vara heterosexuella, där kvinnor och män ges snäva roller 
om hur de får vara. Vänsterpartiet vill därför inrätta HBTQ-
pedagoger vars uppgift är att ge kommunens personal 
HBTQ-kompetens och stödja dem i att utveckla en inklud-
erande och ickediskriminerande verksamhet.

“ Kommunen ska inte upplåta  
    offentlig yta till sexistisk  
    eller exotiserande reklam”



Mer pengar till kvinnojourerna

Det krävs mer resurser till arbetet med våldsutsatta 
kvinnor och barn och det krävs en satsning på att arbeta 
förebyggande. Vi vill också öka resurserna så att fler
papperslösa och offer för trafficking kan få plats på skyd- 
dade boenden.

Jämställd fritid

Flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möj-
ligheter till en meningsfull fritid. Föreningarnas bidrag och 
villkor ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv och
kommunens fritidsgårdar och mötesplatser ska aktivt 
jobba med att både flickor och pojkar ska ges makt, 
resurser och utrymme.

En stad för alla

Malmö ska vara en trygg och välkomnande stad att 
röra sig i oavsett kön. Stadsmiljön måste ses över ur ett 
jämställdhetsperspektiv för att skapa tillgänglighet och 
trygghet. Den offentliga miljön ska spegla både kvinnor 
och män till exempel i konst och gatunamn och kom-
munen ska inte upplåta offentlig yta till sexistisk eller 
exotiserande reklam.



Du behövs!
Vänsterpartiet åstadkommer mycket i kommun- 
fullmäktige, men minst lika viktigt är det som 
händer utanför. I Malmö är den feministiska 
rörelsen stark och Vänsterpartiets aktivister 
deltar varje dag i kampen för jämställdhet och 
rättvisa. Vi är många, och vi vill bli fler.

Du kan bidra med din tid, din energi, dina erfar-
enheter och kunskaper, din nyfikenhet och ditt 
engagemang. Är du osäker på hur? Ta kontakt, 
så hittar vi tillsammans din uppgift.

Fyll i och posta talongen på nästa sida, så hör 
vi av oss!

Har du frågor eller förslag kring feministisk 
politik? Då kan du också höra av dig direkt till 
feminism@vmalmo.se eller 0709-812480.



Du behövs!

Namn

Gatuadress

Postadress

Telefon

E-post

Jag vill:
Bli medlem i Vänsterpartiet

Bli medlem i Ung Vänster

Bli medlem i Vänsterns Studentförbund

Få mer information om Vänsterpartiets politik



Vänsterpartiet Skåne 
SVARSPOST
20593933
214 00 Malmö

porto
betalt



www

@

Följ oss på Twitter
@malmovanstern

Läs mer på vår hemsida
www.vmalmo.se

Maila dina frågor och tankar
malmo@vansterpartiet.se

Gilla oss på Facebook
facebook.com/vansterpartietmalmo



Nobelvägen 51, 214 33 Malmö
Telefon: 040-96 64 67

E-post: malmo@vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Malmö / www.vmalmo.se

Vi vill skapa ett jämställt och jämlikt Malmö 
styrt utifrån människors behov. Ett Malmö 
byggt på rättvisa och solidaritet, fritt från 

girighet och förtryck.

Våra feministiska segrar i politiken är mån-
ga och viktiga. För att kunna ta nästa kliv 
krävs en starkare vänster efter valet 2014, 
både i kommunfullmäktige och på gatan.

Här kan du läsa om segrar vi vunnit och vad 
vi fortsätter kämpa för. Kom med i den nya 

feministiska vågen du också.


