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Jämställdhetsdagarna, som återkommer 
varje år, är en professionell konferens för 
ansvariga för jämställdhetsfrågor inom 
stat, kommun, landsting, företag och 
andra organisationer. Cirka 750 perso-
ner deltog vid dagarna i Malmö, 27–28 
januari 2016. Huvudarrangör och ini-
tiativtagare var Sveriges Kvinnolobby. 
Programmet innehöll 50 seminarier och 
verkstäder, 100 talare, en stor utställning 
och möjligheter till nätverkande av olika 
slag. 

Onsdagens invigning leddes av Syd-
svenskans chefredaktör Heidi Avellan 
och Kvinnolobbyns ordförande Clara 
Berglund. Heidi Avellan passade på att 
slå hål på myten att kvinnans bästa vän 
skulle vara diamanter: ”Struntprat – det 
är utbildning!” Utgångspunkten för mö-
tet var insikten att jämställdhet är en del 
av lösningen på samhällets utmaningar. 
De nordiska ländernas välfärd är byggd 
på jämställdhet. Jämställdhet är vägen 
till välfärd, inte tvärtom. Jämställdhet är 
alltså en utvecklingsfråga, inte en present 
till kvinnorna, som jämställdhetsminis-
ter Åsa Regnér betonade.

Även kommunalrådet Katrin Stjern-
feldt Jammeh och landshövding Mar-
gareta Pålsson deltog med synpunkter 
om maktdelning och utbildningsfrågor. 
Dagens utmaningar består bland annat 
i att bekämpa näthat och motstånd mot 
kvinnor i det offentliga rummet. Vidare 
krävs att alla budgetar som läggs inne-

håller jämställdhetsbudgetering. Likalön 
har ännu inte uppnåtts. När det gäller 
våld i nära relationer krävs bättre hand-
lingsplaner och fokus måste sättas även 
på förövarna.

Programmet bestod av fem olika spår: 
Arbete, Demografi och hälsa, Hållbar ut-
veckling, Integration och Välfärd. Pro-
grampunkterna bestod av en presenta-
tion/föredrag direkt följt av en verkstad. 
Vissa programpunkter hade så stor till-
strömning att alla inte fick plats.

Jag valde två spår: Demografi och hälsa 
samt Integration. Under onsdagens efter-
middag lyssnade jag på ett föredrag: Det 
inbäddade våldet med socialförsäkrings-
minister Annika Strandhäll. Utgångs-
punkten var statistik: Antalet våldsut-
satta kvinnor har trots stora satsningar 
under de senaste 10 åren inte minskat! 
Varje år dödas minst 17 kvinnor av våld 
i nära relationer och mörkertalet är stort. 
Samhällets kostnader för våld mot kvin-
nor är cirka 13 miljarder kronor per 
år. Alla samhällsaktörer har ett ansvar i 
detta. 

Från 2015 har Försäkringskassan intro-
ducerat ett nytt arbetssätt för att fånga 
upp signaler om våld i nära relationer. 
Antalet kvinnor som drabbas kan vara 
11 000 per år. Utbildningar och metod-
stöd för till exempel Mödravård- och 
Barnavårdscentraler finns nu på en del 
platser. En viktig punkt är att göra frå-
gan om våld till en rutinfråga för alla 

vårdsökande. Det behövs en nationell 
kartläggning över de olika metoderna. 

Torsdagen ägnade jag åt spåret Integra-
tion. Förmiddagens stora publikmagnet 
var Nolltolerans mot hedersförtryck. Sa-
len var fullsatt. Panelen bestod av Juno 
Blom, nationell samordnare mot heders-
förtryck, samt av företrädare för bland 
annat Varken Hora eller Kuvad, VHEK, 
Liberalerna och ROKS. Juno Blom ut-
gick från statistik (jämställdhetsarbe-
tarens bästa vän!) från det nationella 
kompetensteamets stödtelefon från mars 
2014 till december 2015.  Under den ti-
den ringde 698 personer, varav enskilda 
personer utgjorde 69 %. Räknar man till 
barn och syskon handlar det om ytter-
ligare 207 personer. Av dessa var 88 % 
kvinnor. 54 % var under 18 år. 153 ung-
domar, 22 %, uttryckte oro för tvångs-
gifte. Könsstympning berörde 75 flickor. 
64 personer upplevde hot om eller rädsla 
för att dödas. Mörkertalet är enormt. En 
flicka söker vård för en bruten arm. Hon 
kommer tillbaka några dagar senare för 
magplågor. Det visar sig att hon blivit 
könsstympad. Det gäller för vårdperso-
nal att ställa de rätta frågorna. Expert-
åklagare behövs. 

Kvinnorna från VHEK och ROKS, 
kurder i båda fallen, imponerade med 
sin kunskap och sitt engagemang. De 
framhöll att hederskodex och könsmakt-
strukturer är kulturella och inte knutna 
till någon särskild religion. Proble-
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met finns i hela världen, även i kristna 
länder. Juno Blom berättade om den 
oskuldsnorm som rått i Sverige fram till 
1970-talet. Det handlar om en gradskill-
nad, inte en artskillnad. Tyvärr finns det 
en feghet och rädsla hos politiker att när-
ma sig problemet, man är rädd att peka 
ut vissa grupper, men det vore olyckligt 
om kulturrelativister tillåts kapa frågan. 
Exempel på kulturrelativism: En kvinna 
berättade om hur svenska läkare medver-
kat vid så kallade oskuldskontroller och 
tipsat om dolda säkerhetsnålar i brud-
klänningens fåll för att åstadkomma 
blod på lakanet under bröllopsnatten. 
Men lagen ska gälla alla!  Politiker har ett 
stort ansvar i att kontrollera att lagarna 
implementeras. Kvinnoorganisationerna 
måste förstå vad demokrati är: att kunna 
utöva sina rättigheter! 

Torsdagens eftermiddag ägnade jag åt 
Jämställt mottagande som utmanar köns-
roller samt Ensamkommande barns atti-
tyder till kön.  Problemet består framför 
allt i de ensamkommande unga män-
nens uppfattning av kön och könsroller. 
Panelen bestod av jämställdhetsexper-
ter, politiker och anställd vid ett HVB-
hem (Hem för ensamkommande barn 
i Dalarna) samt den förra ordföranden 
i Fredrika Bremerförbundet Birgitta 
Wistrand. Statistik: Av 163 000 asylsö-
kande förra året är 70 % män och 30 
% kvinnor. Av de ensamkommande är 
92 % pojkar/unga män och 8 % flickor/
unga kvinnor. Av ungdomar 16–17 år 

går det idag 123 pojkar på 100 flickor = 
en allvarlig obalans. Var femte 16-årig 
pojke är idag afghansk. De flesta unga 
killar kommer från länder där flickor 
inte är värda något. Panelen talade om 
att synliggöra könsrollsmönstren. 

Gertrud Åström, oförtröttlig feminist 
och fd ordförande i Kvinnolobbyn, sam-
manfattade jämställdhetsdagarna med 
att önska sig en Jämställdhetsmyndig-

het. Feghet finns hos alltför många be-
slutsfattare, menade hon, men kraften 
och modet finns i vanliga organisationer. 
Det är energikrävande att leva i en kris, 
men håll ut!  

Nästa jämställdhetskonferens äger rum i 
Örebro den 31/1–1/2 2017.

Else-Britt Löfdahl

15:57 – lön hela dagen! löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,2 %. det innebär 
att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:57 varje dag. (räknat på en arbetsdag mellan kl. 
08 och 17). män har som vanligt betalt hela dagen. såhär har det sett ut sedan början 
av 1980talet.15:57rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga 
organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även 
kvinnor ska få lön hela dagen. Bilden är från sveriges Kvinnolobby.

detalj av ”läsande kvinna” av Albert edelfelt.


