Vänsterpartiet Tyresö

Motion (V), Kommunfullmäktige 25 november 2021
Inför en jämställdhetsmiljon!
Jämställdhet är ett av de globala målen och det målet återfinns också som ett
övergripande mål i Tyresö kommuns kommunplan. Jämställdhet är en
förutsättning för en hållbar utveckling av vår demokrati. Bristen på jämställdhet
får katastrofala följder i världen och så även i Sverige. Den tar sig uttryck i
direkt våld mot kvinnor, inskränkande av deras frihet att leva sina liv som de
vill, sämre möjligheter i arbetslivet, ökad otrygghet såväl fysisk som
ekonomisk.
Enligt BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) känner så mycket som 31 % av
landets kvinnor sig otrygga i området där de bor. Av de kvinnor som blivit
utsatta för våld i hemmet behövde 29 % uppsöka sjukvård. Många kvinnor
vågar inte ens uppsöka sjukvård och än mindre anmäla sina män/sambos för
misshandel. Sedan år 2000 har 270 kvinnor dödats av sina män eller före
detta män.
Mer än tre fjärdedelar av föräldrapenningen tas ut av kvinnor. Det bidrar till att
kvinnor får en sämre löneutveckling samt svagare ställning på
arbetsmarknaden. På längre sikt påverkar det också pensionen negativt. Inom
de kvinnodominerade yrkena, såsom vård och omsorg erbjuds kvinnorna ofta
osäkra tidsbegränsade anställningar. Detta är en av de grundläggande
orsakerna till inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.
För att skapa jämställdhet mellan könen behöver vi jobba både på det
strukturella och ekonomiska nivån till exempel med lönesatsningar på
kvinnodominerade yrken men vi behöver också arbeta med de rådande
normerna. I en rapport från Myndigheten för Ungdoms- och
Civilsamhällsfrågor -” När livet känns fel ”- konstateras att normer, det sociala
och biologiska könet påverkar vilka krav unga ställer på sig själva, hur de mår
och hur de uttrycker sig. Vi vet också att den psykiska ohälsan bland unga
ökar och sämst mår tjejer i åldern 16 – 24 år. Än idag drabbas också HBTQpersoner extra hårt av de rådande normerna, då homofobin och transfobin
alltjämt är stark. Olika typer av hedersnormer är också något som hindrar
människor från att leva sina liv som de vill. Hedersnormer handlar om när
individen är underordnad ett kollektiv och delaktig i detta med allt vad det
innebär.
Utifrån ovanstående resonemang konstaterar vi att vi behöver bryta med de
skadliga normerna och jobba för en inkluderande jämställdhet. Det finns
många goda exempel på projekt i landet, t ex har man i Göteborg erbjudit
tjejer kurs i feministiskt självförsvar, något vi i Vänsterpartiet i Tyresö också
motionerat om men tyvärr avslogs av kommunfullmäktige.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi:
-

Att reservera en miljon kronor för projekt som syftar till att öka jämställdheten i
Tyresö.

-

Att kommunens förvaltningar ges möjlighet att ansöka om medel för olika
jämställdhetsprojekt.

-

Att kommunförvaltningen utser någon som ansvarar för att ta fram information
och material om jämställdhetsprojekt samt fungerar som samordnare för
kommande projekt.
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