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Metod och avgränsningar:
I framtagandet av denna kompass har vi framför allt utgått ifrån partiernas egna skrifter, såsom 
partiernas A-Ö, partiprogram, motioner och propositioner. I vissa fall har vi även tagit del av medi-
erapportering rörande partikongresser och intervjuer med partiledare. Däremot har vi inte haft  
kapacitet att göra en analys av all förd politik. Vi har också avgränsat frågorna till sådant som 
avgörs på nationell nivå och har i regel inte haft möjlighet att analysera hur partier har agerat på 
regional eller kommunal nivå. I korthet är detta en kompass av Kvinna till Kvinna som visar var 
partierna står i olika frågor och inte en analys av hur partierna har agerat i praktiken. 

Vi har av begränsningsskäl valt ut sju feministiska nyckelfrågor, men dessa är långt ifrån de enda 
viktiga feministiska frågorna som behöver belysas och debatteras.

Kvinna till Kvinna är en partipolitisk och religiöst obunden stiftelse som har arbetat för kvinnors 
rättigheter sedan 1993. Tillsammans med över 100 partnerorganisationer arbetar vi på plats i  
områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors infly-
tande och makt. 



   
 

Inför riksdagsvalet 2022 finns det flera feministiska nyckelfrågor som  
Kvinna till Kvinna vill höra mer om i debatten. Dessa frågor behöver 
belysas därför att vår jämställdhetsresa långt ifrån är över, men ock-
så för att vi inte kan ta några rättigheter för givet. 

Vi har ett enormt arbete framför oss för att alla flickor och kvinnor 
i Sverige ska få leva ett liv fritt från våld och hot om våld. I Sverige 
dödas en kvinna av en man var tredje vecka . Trots det finns det ett 
parti i riksdagen som fortfarande inte har någon politik för att stop-
pa mäns våld mot kvinnor och som tycker att mäns våld mot kvinnor 
är en icke-fråga.

Ansvaret för barn och hem ligger fortfarande framför allt på kvinnor-
na i Sverige, som än idag tar ut hela 70 procent av föräldrapenning-
en. Ett jämställt föräldraskap är helt avgörande för att kvinnor ska få 
en bättre ställning på arbetsmarknaden, en högre livsinkomst och en 
vettig pension. Trots det finns det partier i riksdagen som vill ta bort 
alla reserverade dagar i föräldrapenningen och därmed aktivt bidra 
till att jämställdheten backar och att vi återgår till mer traditionella 
könsroller.

Det finns också rättigheter som vi tar för givet i Sverige idag, men 
som kan försvagas om vi inte är uppmärksamma. Under de senaste 
åren har vi bevittnat hur kvinnors och HBTQI-personers rättigheter 
har inskränkts i flera västerländska demokratier. Sverige är inte im-
munt mot den globala anti-abortrörelsen och de som lobbar mot 
HBTQI-personers rättigheter. Tvärtom har vi partier i riksdagen som 
hela tiden vacklar i frågan om aborträtten och riksdagsledamöter 
som öppet likställer aborter med mord. Vi ser också hur ledamöter 
från ett parti återkommande arbetar mot Prideparader, regnbågs-
flaggor och utbildningar om HBTQI-frågor.
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Sverige är också en viktig aktör i det globala arbetet för kvinnors rättig-
heter. Globalt har kvinnor bara 75 procent av alla rättigheter som män 
har, och i vissa länder har kvinnor bara 30 procent . Den ökade fattigdo-
men i spåren av pandemin och den ökade utsattheten som ett resultat 
av konflikter, både i vårt närområde och på andra platser i världen, gör 
Sveriges finansiella stöd och bistånd till arbetet för kvinnors och flickors 
levnadsvillkor och rättigheter viktigare än någonsin. Trots det finns det 
partier som går till val på att skära ner på detta stöd.

Sveriges feministiska utrikespolitik har också varit avgörande för att 
få upp jämställdhetsfrågor på agendan i många internationella sam-
manhang. Politiken har också inspirerat andra länder att gå i Sveri-
ges fotspår, såsom Frankrike, Kanada, Spanien, Mexiko, Luxemburg, 
Tyskland och Chile. Ändå finns det partier i riksdagen som nu vill 
avskaffa den feministiska utrikespolitiken.

När Sverige går till val i september 2022 vill vi att alla ska vara med-
vetna om vad som står på spel. Vi vill att alla ska veta hur partiernas 
jämställdhetspolitik skiljer sig åt och att det kommer att ha betydelse 
för jämställdhetsarbetet och för kvinnors och HBTQI-personers rät-
tigheter vem som sitter vid makten. Av den anledningen och för att 
bidra till en större debatt om både nationella och globala jämställd-
hetsfrågor, har Kvinna till Kvinna tagit fram denna valkompass som 
kartlägger partiernas politik i en rad feministiska nyckelfrågor.

54

Foto: Liza Sim
onsson

Petra Tötterman Andorff
Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna 



Sammanfattning

76



ABORTRÄTTEN
Socialdemokraterna, Moderaterna, Vän-
sterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och 
Liberalerna står tydligt bakom Sveriges abort-
lagstiftning och inom partierna råder det kon-
sensus om att stå upp för kvinnors och flickors 
rätt till abort och att inte tillåta några ändringar 
som försvagar aborträtten i Sverige. 

Sverigedemokraterna står numera officiellt 
bakom Sveriges abortlagstiftning, men ville inför 
valet 2018 sänka gränsen för abort från 18:e 
graviditetsveckan till 12:e graviditetsveckan. 
Inom partiet finns det dessutom flera framståen-
de riksdagsledamöter som hela tiden arbetar för 
att försvaga aborträtten. Sedan förra riksdagsva-
let har riksdagsledamöter i Sverigedemokraterna 
skrivit motioner i riksdagen för att sänka gränsen 
för sena aborter, för att lagstadga rätten till 
samvetsfrihet, alltså rätten för till exempel vård-
personal att vägra utföra arbetsuppgifter som 
går emot deras samvete, och för att ge ofödda 
lagligt skydd. I en skrivelse till riksdagen från 
2021 likställde dessutom en av Sverigedemo-
kraternas riksdagsledamöter abort med mord 
och påstod att den vanligaste dödsorsaken i 
världen 2020 var abort, då 42 miljoner ofödda 
dödats. Sverigedemokraterna var dessutom det 
enda svenska partiet som inte ställde sig bakom 
Europaparlamentets fördömande av Polens 
abortförbud.  

Kristdemokraterna står också officiellt bakom 
Sveriges abortlagstiftning, men har en syn på 
abort som skiljer sig avsevärt från övriga partier. 
Kristdemokraterna propagerar för att vårdper-
sonal ska kunna vägra att utföra abort utifrån 
rätten till samvetsfrihet. I sitt partiprogram tyd-
liggör Kristdemokraterna att det är varje demo-
kratis ansvar att värna livet från dess tillblivelse 
och att en abort är en konflikt mellan rätten 
till liv och de blivande föräldrarnas situation. 
Kristdemokraterna har dessutom flera fram-
stående riksdagsledamöter som är aktiva och 
kända abortmotståndare och som regelbundet 
skriver motioner till riksdagen i syfte att försvaga 
aborträtten. Dessutom har det uppdagats att en 
av Kristdemokraternas europaparlamentariker 
röstade emot kvinnors rätt till abort i Europapar-
lamentet hela 22 gånger.
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För att motarbeta mäns våld mot kvinnor 
krävs det att våra politiker prioriterar både 
det förebyggande arbetet, stödet och skyddet 
till våldsutsatta kvinnor – vilket innefattar ett 
långsiktigt stöd till kvinno- och tjejjourer – samt 
bättre rättssäkerhet. Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet 
och Liberalerna lyfter fram alla dessa delar 
i sin politik för att motarbeta mäns våld mot 
kvinnor.

Sverigedemokraterna har ingen kategori som 
heter eller behandlar mäns våld mot kvinnor 
i sitt partiprogram eller i sin A-Ö och det är 
således tydligt att mäns våld mot kvinnor är en 
”icke-fråga” för partiet. Vid de få tillfällen som 
Sverigedemokraterna trots allt kommenterar 
på våld mot kvinnor, så lyfts det fram som ett 
”importerat problem” och lösningarna handlar 
framför allt om att underlätta utvisningar och att 
göra fler så kallade vandelsprövningar på mig-
ranter. Sverigedemokraterna valde dessutom 
att inte stötta förslaget i Europaparlamentet om 
att göra genusbaserat våld till ett EU-brott 2021. 

Moderaterna använder inte termen mäns våld 
mot kvinnor, utan grov kvinnofridskränkning.  
I Moderaternas politik om grov kvinno-
fridskränkning finns flera förslag om strängare 
straff för våldsbrott och om hur rättsväsendet 
kan förbättra skyddet för våldsutsatta kvinnor. 

Däremot har de ingen politik för att förebygga 
mäns våld mot kvinnor. 

I Kristdemokraternas politik på temat våld 
mot kvinnor och våld i nära relationer har parti-
et flera förslag på strängare straff för våldsbrott 
och bättre skydd för våldsutsatta kvinnor. Krist-
demokraterna saknar dock förslag på hur vi ska 
förebygga mäns våld mot kvinnor. Dessutom 
valde Kristdemokraterna i Europaparlamentet, 
precis som Sverigedemokraterna, att under 
hösten 2021 inte stötta förslaget om att göra 
genusbaserat våld till ett EU-brott.

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
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Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Cen-
terpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna har 
alla en tydlig politik för att förbättra HBTQI-per-
soners rättigheter med fokus på att bekämpa 
diskriminering och hatbrott och att arbeta för 
HBTQI-personers psykiska välmående. Dessa 
fem partier ser också behovet av att uppdatera 
och modernisera könstillhörighetslagen från 
1972, så att transpersoner ska kunna ändra sitt 
juridiska kön utan att ha kontakt med vården 
och att transpersoner som är myndiga ska få 
genomgå kirurgiska ingrepp utan tillstånd från 
Socialstyrelsen.

Sverigedemokraterna är det enda partiet i 
Sveriges riksdag vars ledamöter återkommande 
skriver motioner om Pride. Ett återkomman-
de tema är att kräva att Försvarsmakten och 
polisen inte ska kunna delta i Pride-paraden. 
Det finns även många exempel på hur partiet 
på kommun-nivå försöker försvåra genomföran-
det av Pride-festivaler, HBTQI-utbildningar och 
användandet av regnbågsflaggan. Sverigede-
mokraterna är dessutom det enda parti som 
har riksdagsledamöter som ser positivt på 
konverteringsterapi för homosexuella och var 
det enda svenska partiet som inte röstade för 
Europaparlamentets fördömande av Polens 
HBTQI-fria zoner. Sverigedemokraterna säger 
nej till att uppdatera könstillhörighetslagen från 
1972 och flera Sverigedemokrat-ledamöter har 

skrivit motioner om transvården och behovet av 
att höja åldersgränsen för könsbekräftande vård 
till 25 år. 

Kristdemokraterna är tydliga med att våld, 
diskriminering och uttalanden som kränker 
HBTQI-personers människovärde strider mot 
partiets ideologi, men partiet är inte särskilt 
aktivt i att driva HBTQI-personers rättigheter. 
Kristdemokraterna ställer sig frågande till beho-
vet av att uppdatera könstillhörighetslagen från 
1972 och flera av Kristdemokraternas riksdags-
ledamöter har precis som Sverigedemokraterna 
motionerat om transvården och behovet av att 
höja åldersgränsen för könsbekräftande vård till 
25 år. 

Moderaterna är tydliga med att Sverige ska 
vara ett land där man kan leva i trygghet och fri-
het oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck. Moderaterna har dock inte tagit 
ställning till en modernisering av könstillhörig-
hetslagen.

HBTQI-PERSONERS RÄTTIGHETER3 
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Att dela lika på ansvaret för hem och barn är en 
central jämställdhetsfråga och helt avgörande 
för att kvinnor ska få en bättre ställning på 
arbetsmarknaden, en högre livsinkomst och en 
högre pension. Försäkringskassans analyser 
visar att den faktor som har störst inverkan på 
pappors uttag av föräldradagar är införandet av 
de reserverade dagarna i föräldraförsäkringen. 
Därför är partiernas syn på just föräldraförsäk-
ringen en feministisk nyckelfråga. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet menar att de reserverade dagar-
na i föräldraförsäkringen har varit avgörande 
för en mer jämställd familjepolitik och vill 
utöka antalet reserverade föräldradagar för att 
uppmuntra ett än mer jämställt uttag framöver. 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill öron-
märka dagar så att minst en tredjedel används 
av vardera föräldern, medan Vänsterpartiet 
vill att föräldraförsäkringen ska ändras så att 
föräldrar på sikt ska dela helt lika på dagarna. 
Moderaterna, 

Moderaterna, Centerpartiet och Liberaler-
na vill också fortsätta ha reserverade dagar för 
vardera föräldern i föräldraförsäkringen, som 
det är nu. De vill dock INTE utöka de reservera-
de dagarna. 

 

Kristdemokraterna och Sverigedemo-
kraterna säger nej till kvotering av föräldra-
försäkringen och vill ta bort alla öronmärkta 
föräldradagar som finns idag. Sverigedemo-
kraterna är för övrigt mycket tydligt i att staten 
inte ska lägga sig i familjeangelägenheter och 
vill till och med att Försäkringskassan ska hålla 
sig borta från hanteringen av underhållsbidrag 
och att föräldrar själva tar ansvar för att betala 
vad som är rimligt i förhållande till inkomst och 
levnadskostnader. 

JÄMSTÄLLD FAMILJEPOLITIK
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Kvinnors och flickors kroppar ska inte vara 
till salu vare sig för sexuella ändamål eller för 
reproduktiva ändamål. Med Sveriges sexköps-
lag från 1998 tog Sverige tydligt ställning mot 
exploateringen av kvinnors kroppar och alla 
svenska riksdagspartier står fortfarande bakom 
den svenska sexköpslagen. I Europaparlamen-
tet valde dock Sverigedemokraterna som 
enda svenska parti att inte ställa sig bakom 
uppmaningen till övriga EU-länder att erkänna 
sexköp som en form av våld mot kvinnor och 
att kriminalisera sexköp i linje med den svenska 
lagen. Sverigedemokraterna ställde sig vid en 
omröstning i Europaparlamentet inte heller 
bakom EU:s direktiv för att bekämpa trafficking.

Frågan om surrogatmödraskap handlar i allra 
högsta grad om hur vi ser på kvinnors kroppar 
och om de är till för att tillfredsställa andra 
människors behov, eller om kvinnor faktiskt har 
rätt att helt och hållet äga sin egen kropp. Att 
göra om den svenska lagstiftningen och öppna 
upp för att tillåta surrogatmödraskap handlar 
om just detta. 

I dag står Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet, Kristdemokraterna och Sverigede-
mokraterna fortsatt fast vid att alla former av 
surrogatmödraskap ska vara förbjudet i Sverige, 
medan Moderaterna, Centerpartiet och 
Liberalerna vill att så kallade altruistiskt surro-

gatmödraskap ska tillåtas. Även Miljöpartiet är 
öppet för idén om altruistiskt surrogatmödra-
skap och vill att frågan ska utredas. 

EXPLOATERING AV KVINNORS KROPPAR
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Sverige har på uppmaning av FN åtagit sig att 
ge en procent av landets BNI i bistånd till andra 
länder. Eftersom 84 procent av det svenska 
biståndet har ett tydligt jämställdhetsperspektiv 
och nästan 20 procent av biståndet har som 
mål att bidra till jämställdhet, så gör svenskt 
bistånd enorm skillnad för just flickors och 
kvinnors levnadsvillkor och rättigheter. Det står 
därför klart att fattiga och utsatta flickor och 
kvinnor är de som drabbas hårdast om Sverige 
inte står fast vid sitt löfte att ge en procent av 
BNI till bistånd. 

Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemo-
kraterna, Miljöpartiet och Liberalerna står 
alla fortsatt bakom löftet att ge en procent av 
Sveriges BNI i bistånd. Socialdemokraterna 
står också fast vid löftet att ge en procent 
av Sveriges BNI i bistånd, men valde som 
regeringsparti att lägga fram en budget i april 
2022 som tar en femtedel av biståndet för att 
bekosta mottagandet av framför allt ukrainska 
flyktingar i Sverige. Pengar som hade kunnat tas 
från vilken annan del av budgeten som helst. 
Därmed lever Socialdemokraterna inte upp till 
sitt löfte om global solidaritet i praktiken.

Moderaterna har tydliggjort att de inte längre 
kommer att hålla fast vid åtagandet om att ge 
en procent av BNI i bistånd och vill sänka bi-
ståndet med 24 procent redan 2022 och sedan 

fortsätta att sänka nivåerna. Sverigedemokra-
terna står inte heller bakom åtagandet om att 
ge en procent av BNI i bistånd. De vill skära ner 
biståndet med hela 50 procent inom ett par år. 

GLOBAL SOLIDARITET
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Utöver storleken på biståndet, så är det 
naturligtvis viktigt att partierna prioriterar jäm-
ställdhetsfrågor och kvinnors rättigheter i sin 
biståndspolitik och att de håller fast vid en fe-
ministisk utrikespolitik, som har varit avgörande 
för att få upp jämställdhetsfrågor på agendan i 
internationella sammanhang.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Cen-
terpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna har 
ett tydligt jämställdhetsfokus i sin bistånds-
politik och säger JA till att fortsätta driva en 
feministisk utrikespolitik. Kristdemokraterna 
och Moderaterna har ett tydligt fokus på jäm-
ställdhetsfrågor i sin biståndspolitik men har 
inte uttalat något stöd för en fortsatt feministisk 
utrikespolitik. 

Sverigedemokraterna har inte något tydligt 
fokus på jämställdhetsfrågor i sin biståndspo-
litik, tvärtom utmärkte de sig som enda parti 
som röstade ner EU:s Gender Action Plan III i 
Europaparlamentet, vilket är handlingsplanen 
för hur EU och dess medlemsstater ska bidra 
till global jämställdhet genom sitt biståndsarbe-
te. I en motion från en sverigedemokratisk riks-
dagsledamot finns det också krav på att Sida 
ska läggas ned och att Sverige ska minimera sitt 
engagemang i FN. En annan ledamot anklagar 
i en skriftlig fråga ministern för internationellt 

samarbete för att framhäva sitt internationella 
arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter med fokus på kvinnors rätt till abort 
och sällan eller aldrig framhålla barnens rätt till 
liv. Sverigedemokraterna står inte bakom den 
feministiska utrikespolitiken. 

GLOBAL JÄMSTÄLLDHET OCH 
FEMINISTISK UTRIKESPOLITIK
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Varför är aborträtten en viktig  
feministisk fråga?
Rätten att få bestämma över sin egen kropp och 
rätten till fri och säker abort är en förutsättning för 
att flickor och kvinnor ska kunna bestämma över 
sina egna liv. I Sverige har kvinnor haft rätt till fri 
abort ända sedan 70-talet och enligt den svenska 
abortlagstiftningen har alla kvinnor rätt att välja 
att göra abort fram till 18:e graviditetsveckan, samt 
möjlighet att göra abort med Socialstyrelsens tillå-
telse fram till vecka 22. 

Vad står på spel?
Globalt pågår en ständig kamp om aborträtten, 
där konservativa, högerpopulistiska och religiösa 
grupper anser sig ha rätten att bestämma över 
kvinnors kroppar och på olika sätt begränsa kvin-
nors och flickors rätt och tillgång till abort. Under 
de senaste åren har vi sett hur många av dessa 
grupper har varit framgångsrika i att påverka poli-
tiken och till och med lyckats förbjuda eller kraftigt 
begränsa rätten till abort i länder som tidigare har 
haft en stark abortlagstiftning som värnat kvinnans 
rätt till abort. Tydliga exempel är Polen och flera 
delstater i USA. Detta gör att även vi i Sverige måste 
vara extra vaksamma på grupper och partier som 
på olika sätt försöker hitta vägar för att begränsa 
aborträtten. Typiska exempel på hur anti-abortlob-
byn försöker begränsa rätten till abort i länder där 
det finns en stark abortlagstiftning är genom att 
propagera för samvetsfrihet hos vårdpersonal och 
på så sätt minska tillgången på vårdenheter som 
erbjuder abort. Andra sätt är att propagera för att 
sänka tidsgränser för när en abort får utföras, att 
försöka ändra lagstiftning för att ge foster juridiskt 
skydd mm. Den här typen av förslag återfinns regel-
bundet hos två av Sveriges riksdagspartier.

 

Aborträtten 
Var står partierna i abort-frågan?

SOCIALDEMOKRATERNA
Är emot alla inskränkningar av aborträtten: 
JA!
Socialdemokraterna står tydligt bakom Sveriges 
nuvarande abortlagstiftning. I partiets A-Ö står det 
att Socialdemokraterna anser att den nuvarande 
abortlagstiftningen som Sverige har haft sedan 
1975 fungerar väl och ser i dagsläget inga behov 
av att göra förändringar i den4.

MODERATERNA
Är emot alla inskränkningar av aborträtten: 
JA! 
Moderaterna står tydligt bakom Sveriges nu-
varande abortlagstiftning. I Moderaternas A-Ö 
är det tydligt att partiet fullt ut står bakom den 
svenska abortlagstiftningen. Den medicinska ut-
vecklingen på området ska följas och regelverket 
anpassas därefter. Detta samtidigt som kvinnans 
bästa alltid får stå i centrum. Moderaterna 
har också identifierat behovet av att göra det 
lättare för kvinnor att själva utföra en medicinsk 
abort i hemmet. Detta förslag lades fram under 
pandemin, då det blev svårare för kvinnor och 
flickor att uppsöka vårdenheter. Moderaterna vill 
också ge Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga 
väntetiderna för att utföra abort och därefter 
ta fram förslag på åtgärder som motsvarar en 
tidsgaranti5. 

SVERIGEDEMOKRATERNA
Är emot alla inskränkningar av aborträtten: 
Oklart?
Inför förra riksdagsvalet 2018 ville Sverigedemokra-
terna att gränsen för fri abort skulle sänkas från 18 
veckor, som i gällande lagstiftning, till tolv veckor. 
Detta mötte hård kritik och efter valet gjorde parti-
et bedömningen att de förlorade flera procenten-
heter i väljarstöd enbart på grund av abortfrågan6. 
I och med detta ändrade Sverigedemokraterna sin 
officiella hållning kring abort och står sedan 2019 
bakom svensk abortlagstiftning. 



Trots den officiella ändringen av Sverigedemo-
kraternas politik är det tydligt att det inte finns 
enighet kring frågan inom partiet och Sverigede-
mokraterna har flera aktiva riksdagsledamöter 
som regelbundet skickar in motioner och skrift-
liga frågor på temat, i syfte att på ett eller annat 
sätt försvaga aborträtten7.  

Ett förslag som återkommer i form av motioner 
från sverigedemokratiska riksdagsledamöter är 
just förslaget om att sänka den översta gränsen 
för sena aborter. I motionerna framhålls att den 
medicinska utvecklingen som har skett de senaste 
åren skulle kunna innebära att foster numera kan 
vara livsdugliga tidigare i graviditeten och därmed 
bör den översta gränsen för sen abort sänkas8.

Ett annat förslag som återkommer i form av 
motioner från sverigedemokratiska riksdagsle-
damöter är förslaget om att ge juridiskt skydd 
av ofödda, vilket innebär att foster ska kunna 
räknas som brottsoffer9. I andra motioner från 
sverigedemokratiska riksdagsledamöter föreslås 
en lagstadgad rättighet i svensk sjukvård som 
garanterar rätten till samvetsfrihet för vårdper-
sonal vad gäller medverkan vid abort10.

Ett annat tema som har dykt upp i abortre-
laterade motioner från sverigedemokratiska 
riksdagsledamöter är frågan om könsselektiva 
och andra utsorterande aborter. I en motion 
på temat föreslås att föräldrar måste avsäga sig 
rätten att göra abort för att kunna få information 
om barnets kön, hälsotillstånd eller förekomst av 
funktionsnedsättning11.

Utöver dessa motioner har sverigedemokratiska 
riksdagsledamöter även uttalat sig mycket abort-
kritiskt genom skrivelser till riksdagen. Det mest 
kända exemplet är Björn Söders skriftliga fråga till 
riksdagen där han skriver att den vanligaste döds-
orsaken i världen 2020 var abort, då 42 miljoner 
ofödda dödades i aborter. Han skriver även att när 
Sverige arbetar internationellt för kvinnors rätt till 
abort så framhålls aldrig barnets rätt till liv och ing-
en hänsyn tas till de ofödda barnens rättigheter12.  

 
Björn Söders skrivelse till riksdagen behöver 
ingen större analys, det är tydligt att han likställer 
abort med mord. När det gäller övriga motioner 
om aborträttigheter som sverigedemokratiska 

riksdagsledamöter lagt fram under de senaste 
åren, är det viktigt att förstå att de återspeglar 
politiska krav från anti-abortrörelsen runt om 
i världen. Förslagen i motionerna är tydliga 
exempel på hur ledamöter försöker hitta sätt att 
urholka aborträtten utan att direkt gå emot den 
nya partilinjen och öppet säga att man är emot 
rätten till abort och svensk abortlagstiftning.  

Sverigedemokraterna utmärker sig också som det 
enda parti som inte röstade för ett fördömande 
av Polens nya förbud av abort. I omröstning-
en i Europaparlamentet lade ledamoten Peter 
Lundgren ner sin röst, medan Jessica Stegrud och 
Charlie Weimers röstade nej13.

VÄNSTERPARTIET
Är emot alla inskränkningar av aborträtten: 
JA!
Vänsterpartiet står tydligt bakom Sveriges 
nuvarande abortlagstiftning och motsätter sig 
alla förslag som på något sätt kan inskränka 
aborträtten. På Vänsterpartiets A-Ö skriver par-
tiet att rätten till säker abort är lagfäst i Sverige, 
men långt ifrån en självklarhet. Vänsterpartiet 
vill att Sverige ska arbeta aktivt för aborträtten 
internationellt14. Vänsterpartiet vill också att 
Sverige bör utreda hur subventionerade abor-
ter för utländska kvinnor ska kunna erbjudas 
inom ramen för utländska kvinnors aborträtt15.

CENTERPARTIET
Är emot alla inskränkningar av aborträtten: 
JA!
Centerpartiet står tydligt bakom Sveriges nuva-
rande abortlagstiftning. Centerpartiet menar att 
fria och säkra aborter ska ses som en mänsklig 
rättighet. De vill arbeta för att aborter ska 
tillåtas i alla EU:s medlemsstater så att kvinnor 
i Europa ska få rätt att bestämma över sina 
egna kroppar och ha tillgång till säkra aborter. 
Centerpartiet vill också att kvinnan som gör 
abort alltid ska erbjudas stödsamtal. Centerpar-
tiet menar att det är viktigt att sträva efter att 
minska antalet aborter, genom rådgivning och 
subventionerade preventivmedel, inte genom 
att försvåra för kvinnor att göra abort16.  

KRISTDEMOKRATERNA
Är emot alla inskränkningar av aborträtten: 
NEJ!
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Kristdemokraterna står officiellt bakom Sveriges 
nuvarande abortlagstiftning, men har en syn 
på abort som skiljer sig avsevärt från alla övriga 
riksdagspartier i Sverige. I sitt principprogram och i 
sina partimotioner tydliggör Kristdemokraterna att 
det är varje värdeförankrad demokratis ansvar att 
värna livet allt ifrån dess tillblivelse till dess slut. De 
skriver att en abortsituation är en konflikt mellan 
rätten till liv och de blivande föräldrarnas situation 
och att det mot bakgrund av människovärdesprin-
cipen är omöjligt för staten och lagstiftaren att stäl-
la sig neutrala till det etiska dilemma som en abort 
innebär. De skriver också att en abort innebär att 
ett liv släcks17,18. I Kristdemokraternas information 
om abort i partiets A-Ö står det dessutom att både 
kvinnan och fostret är skyddsvärda individer. 

Kristdemokraterna har även en avvikande syn 
på frågan om samvetsfrihet i relation till andra 
riksdagspartier. Enligt Kristdemokraterna är 
samvetsfrihet en mänsklig rättighet och därmed 
ska vårdpersonal inte tvingas utföra abort om 
de av samvetsskäl inte förmår medverka vid ett 
sådant ingrepp. Kristdemokraterna kräver dock 
ingen ändring i lagstiftningen kring detta, utan 
menar att frågan ska lösas lokalt på arbetsplat-
ser19,20.

En annan fråga som Kristdemokraterna som parti 
lägger stor vikt vid är frågan om sena aborter. De 
menar att eftersom den medicinska utvecklingen 
innebär att foster kan vara livsdugliga tidigare i 
graviditeten, så kan Sverige komma att behöva 
korta tidsgränsen för aborter. Partiet skriver att de i 
nuläget inte ser anledning till att ändra lagstiftning-
en om sena aborter, men att de bevakar frågan 
i syfte att upprätthålla det som är lagens mening 
- att aborter inte beviljas så sent i graviditeten att 
fostret kan antas ha möjlighet att överleva21.

Utöver det faktum att Kristdemokraterna som parti 
så tydligt ser abortfrågan som en fråga om rätten 
till liv, menar att foster är skyddsvärda individer 
och på olika sätt öppnar upp för att försvaga 
aborträtten genom sitt stöd för samvetsfrihet och 
sin bevakning av medicinsk utveckling i relation till 
sena aborter, så har partiet dessutom flera fram-
stående och aktiva abortmotståndare i riksdagen. 
Ett känt exempel är Mikael Oscarsson, grundare 
av den svenska antiabort-organisationen ”Ja till 
livet” som sitter i Kristdemokraternas partistyrel-
se. Han och flera andra riksdagsledamöter har 

regelbundet lagt fram motioner i riksdagen som 
är mer långtgående i sina förslag om att begränsa 
rätten till abort. Ett annat känt exempel är Lars 
Adaktusson, som i sin roll som europaparlamenta-
riker för Kristdemokraterna röstade emot kvinnors 
aborträtt i Europa och globalt hela 22 gånger. 
Adaktusson menar dock att hans röster handlade 
om att EU inte skulle syssla med abortfrågan22.

De abortrelaterade frågor som drivs av krist-
demokratiska riksdagsledamöter återspeglar 
politiska krav från anti-abortrörelsen runt om 
i världen. Förslagen i motionerna är tydliga 
exempel på hur ledamöter försöker hitta sätt att 
urholka aborträtten utan att direkt säga att de är 
emot svensk abortlagstiftning.

MILJÖPARTIET
Är emot alla inskränkningar av aborträtten: 
JA!
Miljöpartiet står tydligt bakom Sveriges nu-
varande abortlagstiftning. I Miljöpartiets A-Ö 
skriver partiet att det sedan 2007 är tillåtet för 
utländska kvinnor att göra abort i Sverige under 
samma förutsättningar som svenska kvinnor. 
Många hindras dock av höga sjukvårdskost-
nader. ”För att möjliggöra en verklig tillgång till 
abort vill vi öppna upp för subventionerad abort 
för utländska kvinnor i Sverige.23”

LIBERALERNA
Är emot alla inskränkningar av aborträtten: 
JA!
Liberalerna står tydligt bakom Sveriges nuva-
rande abortlagstiftning. I partiets A-Ö står det 
att det är kvinnan själv som ska bestämma om 
hon vill göra abort. Den svenska abortlagen, som 
tillkom efter långvarigt arbete där dåvarande 
Folkpartiet var starkt pådrivande, vilar på denna 
princip. Liberalerna vill därför behålla dagens 
abortlagstiftning. De skriver att bra sex- och 
samlevnadsundervisning, tillgängliga preventiv-
medel och ungdomsmottagningar, är viktigt för 
att undvika oönskade graviditeter. Liberalerna 
skriver också att abortmotståndare kämpar för 
att vårdpersonal ska ges rätt att vägra utföra 
aborter. ”De kallar det samvetsklausul. Vi kallar 
det vårdvägran och det säger Liberalerna be-
stämt nej till. Den som söker hälso- och sjukvård 
ska alltid vara säker på att få det utan sådana 
begränsningar.24”
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Varför är detta en viktig  
feministisk fråga?
Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekven-
sen av ett ojämställt samhälle. Det faktum att mäns 
våld mot kvinnor är så pass vanligt förekommande 
i hela världen, vittnar om att vi fortfarande har en 
enormt ojämställd könsmaktsordning. Bara i Sve-
rige dödas en kvinna av en man var tredje vecka. 
2020 anmäldes 39 200 misshandelsbrott och 
8690 våldtäkter mot kvinnor och flickor i Sverige, 
samtidigt uppskattar Brottsförebyggande Rådet att 
ungefär 80 procent av våldet mot kvinnor aldrig 
polisanmäls25. För att kvinnor och flickor ska kunna 
bestämma över sina egna liv och kunna leva sina 
liv fritt från våld och hot om våld måste vi bekämpa 
mäns våld mot kvinnor med alla medel.  

Vad står på spel?
Trots att mäns våld mot kvinnor är en så uppen-
bart viktig jämställdhetsfråga har det inte varit en 
prioriterad fråga för de flesta partierna. Under vå-
ren 2021 såg vi dock en viss förändring i samband 
med att fem kvinnor mördades i Sverige på mindre 
än tre veckor26. I kölvattnet av dessa uppmärksam-
made mord tog flera riksdagspartier fram nya po-
litiska förslag för att bekämpa mäns våld mot kvin-
nor. För att kunna utrota mäns våld mot kvinnor är 
det viktigt att både stärka det förebyggande arbetet 
och det rättsliga arbetet, men det är också av störs-
ta vikt att ge kvinnojourerna tillräckliga resurser 
och långsiktigt stöd för att kunna bedriva sitt viktiga 
arbete med att ge stöd och skydd åt våldsutsatta. 
Hedersvåld är också en viktig fråga och ett problem 
för många framför allt unga tjejer i Sverige idag.  
Alla partier har förslag kopplat till problematiken 
med hedersvåld, i den här genomlysningen fokuse-
rar vi dock inte på hedersvåldsproblematiken.

 
 

Mäns våld  
mot kvinnor 

SOCIALDEMOKRATERNA
Har de ett tydligt fokus på förebyggande 
arbete: JA!
Socialdemokraterna har genom sitt arbete i 
regeringen nyligen inlett ett nationellt våldsfö-
rebyggande program med fokus på insatser för 
metodutveckling, uppföljning, kunskapsspridning 
och förstärkt myndighetssamverkan. Partiet vill se 
särskilda åtgärder för att motverka våld i ungas 
partnerrelationer. De vill att stödet till unga som 
har utsatts för våld ska stärkas och att insatser 
ska riktas till unga män som utövar våld och kon-
troll i sina relationer för att de ska upphöra med 
detta27.

Vill de säkerställa ett långsiktigt stöd till 
kvinnojourerna: JA!
Socialdemokraterna har ökat medlen till kvin-
no- och tjejjourer, skyddade boenden samt ett 
åtgärdsprogram gällande mäns våld mot kvinnor 
och föreslår dessutom ett flerårigt åtgärdspro-
gram för att ge kvinno- och tjejjourer bättre 
planeringsförutsättningar för att bedriva sitt ar-
bete28. Partiet menar att arbetet mot mäns våld 
mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, 
prostitution och människohandel ska tillföras 
permanenta medel för att möjliggöra ett långsik-
tigt och uthålligt arbete. 

Vill de stärka rättsväsendet: JA!
Socialdemokraterna har tillsammans med 
Miljöpartiet skärpt minimistraffet för kvinno-
fridskränkning, skärpt straffet mot den som bry-
ter mot kontaktförbud och ökat resurserna till 
utredningar av sexualbrott och våldsbrott i barn-
familjer. De gjorde det även möjligt att tilldela en 
person fotboja, redan innan ett kontaktförbud 
har överträtts29. Socialdemokraterna vill nu även 
höja minimistraffet för våldtäkt och verka för att 
fler sexualbrott leder till fällande domar30. 



MODERATERNA 
Har de ett tydligt fokus på förebyggande 
arbete: NEJ!
I Moderaternas politik om grov kvinnofridskränk-
ning och jämställdhet står det inget om det 
förebyggande arbetet.

Vill de säkerställa ett långsiktigt stöd till 
kvinnojourerna: JA!
Moderaterna vill se obligatorisk häktning av män 
som misstänks för grov kvinnofridskränkning, 
så att kvinnan blir skyddad från våldsutövaren 
och att ärendet blir prioriterat31. I en motion från 
moderata ledamöter föreslås även att personer 
som skyddas av kontaktförbud ska få person-
larm, att 112 ska kunna ta emot SMS-larm, 
och att ett nationellt centrum för stalking ska 
inrättas. 

Vill de stärka rättsväsendet: JA!
Moderaterna vill skärpa det längsta straffet för 
grov kvinnofridskränkning från sex till tio års 
fängelse32. Partiet vill skärpa straffen för alla våld-
täktsbrott och sexuella ofredanden och att varje 
polisregion ska ha särskilda grupper specialise-
rade på sexualbrott. Den som utsatts ska ha rätt 
till stöd från ett målsägarbiträde som uppfyller 
särskilda krav på kompetens och lämplighet33. 
I samma motion34 föreslår ett antal moderater 
även att olaga förföljelse bör ha minst 6 måna-
ders fängelse som minimistraff. De vill även att 
alla utländska medborgare som begår brott som 
medför fängelse ska utvisas.

SVERIGEDEMOKRATERNA
Sverigedemokraterna är det enda partiet i Sveri-
ges riksdag som inte har någon kategori i sin A-Ö 
som handlar om mäns våld mot kvinnor. Vid de 
få tillfällen som Sverigedemokraterna trots allt 
kommenterar på våld mot kvinnor är det tydligt 
att de ser på detta som ett ”importerat problem”. 

Efter de uppmärksammade morden under 
våren 2021, skrev en sverigedemokratisk 
riksdagsledamot en skriftlig fråga till dåvarande 
jämställdhetsminister Märta Stenevi (Miljöpartiet) 
och undrade vilka mansnormer hon menar fost-
rar män att slå och misshandla sina närstående. 
Riksdagsledamoten skriver att han inte kan erin-
ra sig att hans föräldrar fostrade honom att slå 
sin partner eller andra kvinnor och att ministern 
drar alla män i Sverige över en kam. Däremot ser 

han en överrepresentation från vissa grupper 
med en annan ideologisk bakgrund och trosbe-
kännelse. Inte minst från geografiska områden 
som de senaste decennierna utgjort en stor del 
av Sveriges invandring; ”en invandring som stats-
rådet inte bara står bakom, utan även vill öka35.”

Medan andra partier lyfter behovet av att inklu-
dera ekonomiskt våld som en form av mäns våld 
mot kvinnor skriver Sverigedemokraterna i sin 
A-Ö att de vill undvika att ha Försäkringskassan 
som mellanhand i betalningar av underhåll och 
istället låta föräldrar ta eget ansvar att betala 
underhåll som är rimliga i förhållande till inkomst 
och levnadskostnader36. Den här typen av 
förslag skulle underlätta mäns ekonomiska våld 
mot kvinnor avsevärt.

Under hösten 2021 valde även Sverigedemokra-
terna i Europaparlamentet att inte stötta förslaget 
om att göra genusbaserat våld till ett EU-brott37.

Har de ett tydligt fokus på förebyggande 
arbete: NEJ!

Vill de säkerställa ett långsiktigt stöd till 
kvinnojourerna: NEJ!
Under 2021 skrev tre sverigedemokratiska riks-
dagsledamöter en motion om kvinnovåld. Där 
lyfter de att endast ett fåtal kvinnojourer har rätt 
kunskap för att hjälpa kvinnor som utsatts för 
hedersrelaterat våld. Eftersom dessa problem 
växer så vill de att kvinnojourerna ska ha ökat 
stöd för att klara av detta38.

Vill de stärka rättsväsendet: JA!
I samma motion skriver ledamöterna att de vill 
ha skärpta straff för sexualbrott, olaga förföljelse, 
grov kvinnofridskränkning och människosmugg-
ling. De vill även att utländska våldtäktsmän ska 
utvisas på livstid och åläggas med ett livstids 
återreseförbud. De vill göra prövning om utvis-
ning obligatorisk och livstidsutvisning till regel för 
att hindra grova brottslingar från att begå fler än 
ett brott mot kvinnor i Sverige. De vill också att 
vandelsprövningar görs i samtliga fall av anhöri-
ginvandring.

VÄNSTERPARTIET
I Vänsterpartiets A-Ö skriver partiet att ”bekämpa 
mäns våld mot kvinnor är en av de viktigaste 
feministiska frågorna.39”
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Har de ett tydligt fokus på förebyggande 
arbete: JA!
I en motion från 202140 skriver vänsterpartistiska 
ledamöter att de vill att kommuner ska utveckla 
förebyggande insatser inom förskolor, skolor, 
fritidsverksamheter och idrottsrörelsen för att 
arbeta mot våld och att en ny kvinnofridskom-
mission ska föreslå åtgärder för att förebygga 
och motverka mäns våld mot kvinnor och barn. 
De vill även utveckla arbetet inom hälso- och 
sjukvård, socialtjänst, ungdomsmottagningar 
och elevhälsa för att tidigt identifiera våldsam-
ma män. De vill anställa fler socialsekreterare 
i kommunerna för att arbeta mot mäns våld 
mot kvinnor och för att fler ska beviljas skyddat 
boende41. 

Vill de säkerställa ett långsiktigt stöd till 
kvinnojourerna: JA!
Vänsterpartiet vill att kvinnojourernas verk-
samhet och skyddade boenden ska garanteras 
långsiktiga, ekonomiska lösningar, att det ska 
finnas kvinnojourer i alla kommuner, en mobil 
jour i varje län, samt stabilt boende för våldsut-
satta kvinnor efter placering på skyddat boende. 
De vill även inrätta ett nationellt skyddat boende 
för kvinnor som är våldsutsatta av gängkriminel-
la42. Partiet vill se över lagen om kontaktförbud 
utifrån utsatta kvinnors och barns skyddsbehov43 
och ge i uppdrag åt Socialstyrelsen att se över 
papperslösa kvinnors våldsutsatthet i syfte att 
ändra lagstiftningen så att kvinnors behov av 
skydd mot våld och övergrepp överordnas utlän-
ningslagen44.

Vill de stärka rättsväsendet: JA!
Vänsterpartiet föreslår också att ge Brottsföre-
byggande Rådet i uppdrag att göra en bred över-
syn av hur polis och åklagare bedriver förunder-
sökningar i ärenden om mäns våld mot kvinnor, 
våld mot barn och sexualbrott liksom när barn 
bevittnat våld45. De vill även göra psykiskt våld i 
form av kontrollerande eller tvingande beteende 
tydligt straffbart. Dessutom föreslår Vänsterpar-
tiet att en haverikommission ska göras direkt 
efter att en kvinna mördats och varje dödsfalls-
utredning följas av en konkret åtgärdsplan.

CENTERPARTIET
I Centerpartiets A-Ö lyfter partiet fram flera åt-
gärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor. 

Har de ett tydligt fokus på förebyggande 
arbete: JA! 
I en motion från 2021 skriver centerpartistiska 
ledamöter46 att de vill att Nationellt Centrum för 
Kvinnofrid (NCK) får ett nytt kunskapsuppdrag 
och resurser för att kompetensutveckla per-
soner inom yrken som kommer i kontakt med 
våldsutsatta personer. De vill kartlägga samhäl-
lets möjligheter att sätta in proaktiva åtgärder 
för att förhindra våldsamma beteenden hos 
individer. De vill se mer resurser till uppsökande 
verksamhet kopplat till socialtjänst, BUP, kvinno-
jourer och ungdomsmottagningar för att fånga 
upp de som utsatts för sexualbrott och våld i 
nära relation. De vill att lärare kompetensutveck-
las i kunskap om våld i nära relation.

Vill de säkerställa ett långsiktigt stöd till 
kvinnojourerna: JA!
I Centerpartiets A-Ö lyfter partiet fram att de vill 
se en stabil finansiering av kvinnojourer i hela 
landet.  De vill förbättra vittnesskyddet, så att 
fler vågar anmäla sina förövare och säkerställa 
att drabbade får brottsofferstöd inom ett dygn 
från polisanmälan. De vill se automatiska kon-
taktförbud i alla fall av allvarliga brott, samt att 
elektronisk fotboja ska användas i samtliga fall 
av kontaktförbud där det kan fylla en funktion 
och vara obligatoriskt vid allvarligare brott i nära 
relation. De vill också se obligatorisk medling när  
det handlar om hantering av barn, för att sätta 
stopp för fortsatt förtryck och kontroll.

Vill de stärka rättsväsendet: JA!
Centerpartiet vill se straffskärpningar för sexual-
brott och för återfall i brottslighet. De vill skärpa 
maxstraffet för grov kvinnofridskränkning från 
sex till tio års fängelse. De vill kriminalisera kon-
trollerande beteende och dessutom vill de att 
kön införs som en hatbrottsgrund. De vill se fler 
utredare med specialistkompetens rörande våld 
i nära relation, sexualbrott och sexköp/trafficking 
i samtliga polisregioner. De vill se straffskärp-
ningar för sexualbrott och att preskriptionstiden 
för sexualbrott mot barn ska tas bort helt och 
att den ska förlängas för övriga sexualbrott. 

 
KRISTDEMOKRATERNA
I Kristdemokraternas A-Ö finns rubriken våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer. Här skriver 
partiet att det yttersta uttrycket för bristen på jäm- 2120 



ställdhet i ett samhälle är våld i nära relationer. 
Kristdemokraterna i Europaparlamentet valde 
dock, precis som Sverigedemokraterna, att inte 
stötta förslaget om att göra genusbaserat våld 
till ett EU-brott, under hösten 202147. 

Har de ett tydligt fokus på förebyggande 
arbete: NEJ!

Vill de säkerställa ett långsiktigt stöd till 
kvinnojourerna: JA! 
Kristdemokraterna vill att utvidgat kontaktförbud 
ska användas oftare och kontaktförbudszonen 
ska kunna utökas till ett stort område – en kom-
mun eller flera kommuner i särskilda fall. De vill 
även att gemensam vårdnad eller umgängesrätt 
inte ska utdömas när det finns en dom om våld 
eller andra övergrepp inom familjen eller vid 
kontaktförbud. Kristdemokraterna vill också se 
ökade medel till kvinnojourerna och en nationell 
kartläggning av förutsättningarna för kvinnor 
som lever gömda – i syfte att förbättra deras 
samt deras barns livsvillkor.

Vill de stärka rättsväsendet: JA!
Kristdemokraterna vill avskaffa straffrabatten 
för när brottsoffer har väntat länge med att 
göra en polisanmälan. Kristdemokraterna vill 
också skärpa minimistraffet för våldtäkt av 
normalgraden från två till tre års fängelse och att 
preskriptionstiden för grov våldtäkt tas bort. De 
vill se att särskilda sexualbrottsgrupper inrättas 
inom polisen, att en fördjupningsutbildning om 
sexualbrott införs för åklagare och att metod-
stöd alltid ska användas av polisen och åklagare 
vid sexualbrott48.

MILJÖPARTIET
Har de ett tydligt fokus på förebyggande 
arbete: JA!
Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemo-
kraterna inlett ett arbete med ett nationellt 
våldsförebyggande program med fokus på insat-
ser för metodutveckling, uppföljning, kunskaps-
spridning och förstärkt myndighetssamverkan. 
De har även fattat beslut om ändringar i läropla-
nen för uppdaterad undervisning om samtycke. 
De vill också se särskilda åtgärder för att motver-
ka våld i ungas partnerrelationer, bland annat i 
samarbete med civilsamhällets aktörer. De vill 
också att stödet till unga som har utsatts för våld 
ska stärks ytterligare och att insatser ska riktas 

till unga män som utövar våld och kontroll i sina 
relationer för att de ska upphöra med detta49.

Vill de säkerställa ett långsiktigt stöd till 
kvinnojourerna: JA!
Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemo-
kraterna ökat medlen till kvinno- och tjejjourer, 
skyddade boenden samt till ett åtgärdsprogram 
gällande mäns våld mot kvinnor. Miljöpartiet vill 
dessutom att kommunerna ska säkerställa att 
varje kvinna som lämnar en våldsam partner 
får en samlad ingång till samhällets stöd. De vill 
även att den som lever med skyddade person-
uppgifter ska kunna ansöka om ekonomiskt stöd 
för till exempel dubbla boende kostnader eller 
kostnader som uppstår på grund av ekonomiskt 
våld. Partiet vill också ta bort umgängesrätten 
när barn lever i skyddat boende och ge barn 
egna juridiska ombud i vårdnadsmål50.

Vill de stärka rättsväsendet: JA!
När Miljöpartiet satt i regering infördes en 
skärpning av minimistraffet för kvinnofridskränk-
ning och skärpta straff mot den som bryter 
mot kontaktförbud51. Det blev också möjligt 
för en person att tilldelas fotboja redan innan 
ett kontaktförbud har överträtts, vilket partiet 
nu vill utbilda jurister om. Partiet vill även att 
kontaktförbudszonen ska kunna utvidgas till 
att inbegripa en hel kommun. De vill också höja 
straffet för grov kvinnofridskränkning till minst 
två års fängelse för att därmed få obligatorisk 
häktning.52 Partiet vill också att ekonomiskt våld 
ska inkluderas som en egen form av mäns våld 
mot kvinnor för att komma åt våldsutövare som 
vägrar bodelning, inte betalar skulder, tömmer 
gemensamma bankkonton mm. 

LIBERALERNA
I Liberalernas A-Ö står det att mäns våld mot 
kvinnor är det mest extrema uttrycket för åsik-
ten att kvinnors frihet är mindre värd. Därför är 
detta en central jämställdhetsfråga. 

Har de ett tydligt fokus på förebyggande 
arbete: JA!
I Liberalernas A-Ö skriver de att arbetet med 
att få unga killar att sluta utöva våld mot tjejer 
måste prioriteras högre. Stödet och skyddet för 
just unga tjejer måste förbättras och kunskapen 
om att unga tjejer i så hög grad utsätts för våld 
i sina nära relationer måste öka. Skolor måste 22



ha ett strukturerat arbete för att förebygga, han-
tera och motverka mäns och pojkars sexuella 
övergrepp mot flickor och insatserna för att före-
bygga våld måste börja redan i förskolan. 

Vill de säkerställa ett långsiktigt stöd till 
kvinnojourerna: JA!
Partiet vill ge kvinnojourerna stabilt och långsik-
tigt stöd53. I en motion från 2021 skriver liberala 
riksdagsledamöter att de vill göra finansieringen 
av kvinnojourer mer långsiktig, samt se till att 
kvinno- och tjejjourer får mer likvärdiga förut-
sättningar i hela landet54. De vill även se över 
hur tillgången till jourlägenheter och skyddade 
boenden kan säkras. Partiet vill också se en ökad 

användning av elektronisk fotboja vid kontaktför-
bud, samt utöka den skyddade zonen vid kon-
taktförbud, vilket i fall av grova brott innebär att 
gärningsmannen inte ska vara i samma kommun 
som brottsoffret55. 

Vill de stärka rättsväsendet: JA!
Liberalerna vill att minimipåföljden för våldtäkts-
brott av normalgraden höjs från två till tre års 
fängelse, samt att preskriptionstiderna för sexual-
brott förlängs56. Partiet vill även att de som döms 
för grova eller upprepade brott ska få tillgång till 
behandlingsprogram under fängelsetiden och att 
de som vägrar delta i behandlingsprogram inte 
ska kunna få villkorlig frigivning i förtid. 
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Varför är detta en viktig  
feministisk fråga?
HBTQI-personer kämpar ständigt för rätten att få 
vara sig själva, för rätten att få bestämma över 
sin egen kropp och över sin egen sexualitet. Detta 
är i grunden samma frågor som kvinnorörelsen 
har kämpat för sedan början av förra seklet och 
fortfarande kämpar för runt om i världen. Att få 
bestämma över sin egen kropp och sexualitet och 
att ha frihet att välja hur man vill leva sitt liv, utan 
att begränsas av normer kring könstillhörighet 
och könsuttryck är i allra högsta grad feministiska 
nyckelfrågor. Det är också frågor som väcker starka 
känslor och stort motstånd, även i Sverige.  

Vad står på spel?
Under de senaste åren har HBTQI-personers rättig-
heter stärkts avsevärt i Sverige. En viktig föränd-
ring har varit att synen på samkönade par som 
föräldrar har blivit mer självklar. Steriliseringskravet 
i könstillhörighetslagen har slopats och trans-
personer har också blivit inkluderade i hets- och 
hatbrottslagen. Nu finns det krav på att könstill-
hörighetslagen från 1972 ska moderniseras och 
ett lagförslag finns ute på remiss. Andra aktuella 
frågor är HBTQI-personers psykiska ohälsa, könsbe-
kräftande vård, och för vissa partier är även Pride 
och regnbågsflaggan ett hett ämne

SOCIALDEMOKRATERNA
Diskriminering av HBTQI-personer
Socialdemokraterna skriver i sin A-Ö att kampen 
för HBTQI-personers rättigheter har drivits med 
stor framgång av deras parti. Viktiga frågor för 
dem innefattar att arbeta för förbättrad psykisk 
hälsa hos HBTQI-personer, genom bland annat 
ökad kompetens och tydliga handlingsplaner för 
HBTQI-personers hälsa i kommuner och regioner. 
Socialdemokraterna vill också att utbildningssyste-
met ska genomsyras av kunskaper om HBTQI och 
att religiösa friskolor ska förbjudas57. Socialdemo-

HBTQI-personers  
rättigheter

kraterna tycker att rättsväsendet behöver bli bättre 
på att hantera hatbrott mot HBTQI-personer 
och vill även se mer forskning kring hatbrott mot 
HBTQI-personer och bakgrunderna till HBTQI-fobi, 
samt hatbrott mot transpersoner och transfobi58.

Transpersoners rättigheter – för en moder-
niserad könstillhörighetslag: JA!
Socialdemokraterna vill att transpersoner ska 
kunna ändra juridiskt kön i folkbokföringen utan 
att behöva ha kontakt med vården. De vill även 
att transpersoner som är myndiga ska få genom-
gå kirurgiska ingrepp utan tillstånd från Social-
styrelsen59. Partiet är även mån om att köerna 
till den könsbekräftande vården ska kortas och 
att barn- och ungdomspsykiatrin ska ha bättre 
kunskap om könsdysfori. Socialdemokraterna 
vill också att möjligheten att införa ett tredje 
juridiskt kön i Sverige ska övervägas noga60. 

MODERATERNA 
Diskriminering av HBTQI-personer
I Moderaternas A-Ö står det att Sverige ska vara 
ett land där man kan leva i trygghet och frihet 
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller köns-
uttryck. HBTQI-frågor som är viktiga för Modera-
terna är unga HBTQI-personers psykiska ohälsa 
samt att HBTQI-personer i hög grad riskerar att 
drabbas av hedersnormer och hedersförtryck. 
Moderaterna lyfter också behovet av HBTQI-stra-
tegier i fler kommuner och regioner för att undvi-
ka bristande bemötande i hälso- och sjukvården 
eller äldreomsorgen på grund av sexuell läggning. 
En annan viktig fråga för Moderaterna är att öka 
kunskapen om hatbrottslagstiftningen i hela rätts-
väsendet så att fler hatbrott klaras upp61.

Transpersoners rättigheter – för en moder-
niserad könstillhörighetslag: Har inte tagit 
ställning ännu62.  



SVERIGEDEMOKRATERNA
Diskriminering av HBTQI-personer
I Sverigedemokraternas A-Ö kan man läsa att 
partiet tycker att alla ska behandlas lika oavsett 
sexuell läggning och att diskriminering ska be-
kämpas. Däremot nämner de inte könsidentitet 
eller könsuttryck, och använder genomgående 
begreppet HBT istället för HBTQI. I partiets A-Ö 
lyfter de fram att många HBT-personer lever 
under hedersförtryck och att det är särskilt 
svårt för HBT-personer som växer upp i utsatta 
områden och i miljöer där främmande och reak-
tionära kulturer dominerar och det svenska sam-
hällets inflytande är svagt. Kampen mot hot, våld, 
hat och hederskultur är viktig för att förbättra 
HBT-personers ställning63. 

Pride
Under de senaste åren har ett stort antal sve-
rigedemokratiska riksdagsledamöter skickat in 
motioner och skriftliga frågor till riksdagen för 
att kräva att Försvarsmakten och polisen inte 
ska kunna delta i Pride-parader. Ett återkom-
mande argument är att Försvarsmakten genom 
sitt deltagande i Pride aktivt tar ställning för 
människors lika värde, vilket går emot myndig-
hetens syfte att vara neutral64,65. Ledamöterna 
framhäver även att de anser att Pride-parader 
är politiska demonstrationer och därför ska 
Försvarsmaktens personal förbjudas från att 
delta i dessa iförda uniform66. 

Pride-festivaler och användandet av regnbågs-
flaggan är även ett återkommande tema för 
sverigedemokratiska kommunpolitiker. En ge-
nomlysning som gjorts av RFSU visar till exempel 
att Sverigedemokraterna har försökt hindra eller 
försvåra genomförandet av Pride-festivaler, HBT-
QI-utbildningar av personal och användandet av 
regnbågsflaggan i flera olika kommuner runt om 
i landet under de senaste åren67. 

Omvandlings-/konverteringsterapi
2020 skickade Sverigedemokraternas riks-
dagsledamot Björn Söder en skriftlig fråga till 
utrikesministern där han lyfter problemet med 
att FN via sociala media går ”till attack mot så 
kallad konverteringsterapi, alltså grupper som 
erbjuder hbtq-personer behandling för att 
försöka förändra sin könsidentitet eller sexuella 
orientering. Här anklagas inte minst trosbase-
rade organisationer för att bryta mot mänskliga 

rättigheter, och för att detta i sin tur leder till våld 
och hat mot hbtq-personer”68. Söder skriver att 
det är anmärkningsvärt att FN agerar som en 
aktivistorganisation på vänsterkanten och tar 
ställning i kontroversiella frågor som abort, femi-
nism, könsneutralt språk med mera och undrar 
således om ministern avser att ”vidta några 
åtgärder för att FN:s kommunikation på sociala 
medier ska frånhålla sig aktivistiska utspel?”69.

Transpersoners rättigheter – för en moder-
niserad könstillhörighetslag: NEJ!70  
Under 2019 och 2020 skrev ett stort antal sve-
rigedemokratiska riksdagsledamöter motioner 
som ifrågasatte transvården. Flera av motionerna 
krävde att åldersgränsen för vård av unga vuxna 
med könsdysfori skulle höjas till 25 år, både för 
hormonbehandling och fysisk könskorrigering71. 
Motionerna lyfte även att det måste finnas krav 
på psykisk stabilitet för att en person ska få köns-
bekräftande vård och pekade på att 40 procent 
av unga transpersoner hade försökt ta sitt liv och 
att 57 procent av transpersoner har haft suicid-
tankar, vilket enligt motionerna var ett bevis på att 
många av dem inte är psykiskt stabila72. 

Sverigedemokraterna har också utmärkt sig 
som det enda svenska parti som inte röstade 
för Europaparlamentets fördömande av Polens 
HBTQI-fria zoner73.

VÄNSTERPARTIET
Diskriminering av HBTQI-personer
I Vänsterpartiets A-Ö står det att alla människor 
ska ha samma rättigheter oavsett sexuell lägg-
ning, könsidentitet eller könsuttryck. Vänster-
partiet vill att samhället ska bli bättre på att 
möta och inkludera transpersoner. De vill ställa 
hårdare krav både i vården och i skolan när det 
gäller bemötande och inkludering74. Vänsterpar-
tiet lyfter det faktum att unga HBTQI-personer 
är överrepresenterade bland suicidförsök och 
vill att samhället ska göra mer för att inkorpore-
ra perspektiv på kön och sexuell identitet i det 
förebyggande arbetet inom hela folkhälso- och 
psykiatriområdet75. Vänsterpartiet vill också att 
arbetet mot hatbrott stärks76. 

Transpersoners rättigheter – för en moder-
niserad könstillhörighetslag: JA!
Vänsterpartiet vill att ändring av juridiskt kön ska 
vara ett administrativt förfarande, att ålders-
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gränsen för ändring av juridiskt kön respektive 
medicinsk könskorrigering bör avskaffas, samt 
att det införs ett tredje kön som juridiskt sett är 
jämställt med kvinna och man77. 

CENTERPARTIET
Diskriminering av HBTQI-personer
I Centerpartiets A-Ö står det att deras politik alltid 
utgår från alla människors lika rätt och värde 
och att partiet länge har drivit på kampen för 
HBTQI-personers rättigheter. Centerpartiet lyfter 
att många HBTQI-personer utsätts för våld och 
hatbrott och vill se ökade resurser till rättsväsendet 
för att säkerställa att de som begår hatbrott döms. 
Centerpartiet lyfter även det faktum att HBTQI-per-
soner löper större risk att drabbas av psykisk 
ohälsa. ”Därför måste det bli enklare för fler att 
få hjälp i tid och dessutom måste kunskapen om 
HBTQI-personers situation öka i vården.78”

Transpersoners rättigheter – för en moder-
niserad könstillhörighetslag: JA!
Centerpartiets partiledare Annie Lööf skrev en 
motion tillsammans med flera andra centrala 
personer i partiet i slutet av 2021 och tydliggjor-

de att Centerpartiet står upp för att rätten till 
självidentifikation ska vara utgångspunkten när 
det gäller könstillhörighet. Vidare skrev hon att 
dagens svenska lagstiftning – för den som vill 
fastställa sitt kön i enlighet med denna princip 
- är otidsenlig och har redan konstaterats stå 
i strid med Europakonventionen. Den redan 
utlovade nya könstillhörighetslagstiftningen – där 
rätten att själv få fastställa juridiskt kön särskiljs 
från rätten till könsbekräftande vård – måste 
komma på plats79. I samma motion tydliggör 
Annie Lööf att Centerpartiet också vill se att lag-
stiftningen kring könstillhörighet uppdateras för 
att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för 
icke-binära, alltså inbegripet ett tredje kön80.

KRISTDEMOKRATERNA
Diskriminering av HBTQI-personer
I Kristdemokraternas A-Ö står det att parti-
ets politik utgår från att varje person är unik 
och oersättlig. Alla har samma absoluta och 
okränkbara värde oavsett kön, ålder, social 
position, etnisk och religiös tillhörighet eller 
sexuell läggning. ”Utifrån vår människosyn vill vi 
värna alla människors liv, frihet och värdighet. 
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Våld, diskriminering och uttalanden som kränker 
HBTQI-personers människovärde strider mot vår 
ideologi.” En grupp kristdemokratiska riksdagsle-
damöter har motionerat om vikten av att beakta 
HBTQI-frågorna både inom folkhälsoarbetet och 
inom hälso-och sjukvården81,82. 

Transpersoners rättigheter – för en moder-
niserad könstillhörighetslag: Har inte tagit 
ställning ännu83.
Kristdemokraterna har inte någon tydlig politik 
på området, men enskilda kristdemokratis-
ka riksdagsledamöter har precis som flera 
sverigedemokratiska riksdagsledamöter skrivit 
motioner som ifrågasätter transvården och som 
vill höja åldersgränsen för kirurgiska ingrepp, i 
vissa fall till 25 år84.

MILJÖPARTIET
Diskriminering av HBTQI-personer
I Miljöpartiets A-Ö står det att alla människor ska 
behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, köns-
uttryck och sexuell läggning och att partiet vill se 
krafttag mot diskriminering av HBTQI-personer. 
Partiet vill att arbetet med HBTQI-personers 
rättigheter, med särskilt fokus på transperso-
ners utsatta situation, ska bedrivas intensivt på 
alla nivåer och de vill se ett straffrättsligt skydd 
på EU-nivå85. Miljöpartiet lyfter också fram 
unga HBTQI-personers rätt till frizoner där de 
kan vara sig själva och i en motion från ett par 
riksdagsledamöter föreslås statliga satsningar 
på särskilda mötesplatser för HBTQI-ungdomar 
som ett sätt att motverka psykisk ohälsa och att 
staten bör sluta avtal med Sveriges Kommuner 
och Regioner om målet att nå en köfri barn- och 
ungdomspsykiatri.

Transpersoners rättigheter – för en moder-
niserad könstillhörighetslag: JA!
Miljöpartiet vill se en moderniserad könstillhö-
righetslag som ska skilja på den medicinska och 
den juridiska processen och menar att det inte 
ska krävas medicinsk behandling för att få sin 
könstillhörighet erkänd juridiskt. Enskilda miljö-
partister har också skrivit motioner om vikten av 
att införa ett tredje juridiskt kön88. 

LIBERALERNA
Diskriminering av HBTQI-personer
Liberalerna vill se ett stort arbete med att kom-
petenslyfta kring HBTQI-frågor inom skola, fritid, 

socialtjänst, vård och omsorg och andra välfärds-
tjänster som kommuner och regioner ansvarar 
för. De vill se att frågor om sexuell läggning, 
könsidentitet och könsuttryck finns med på ett 
bättre sätt i sexualundervisningen. De vill även 
se preventiva insatser för att höja kunskapen om 
HBTQI-personers levnadsförhållanden i syfte att 
minska skillnader i ohälsa mellan HBTQI-perso-
ner och övriga89.

Transpersoners rättigheter – för en moder-
niserad könstillhörighetslag: JA!
Liberalerna anser att könstillhörighetslagen 
behöver uppdateras90, så att fler transpersoner 
under 18 år kan få möjlighet att leva fullt ut i 
enlighet med det kön som de själva vet att de 
har, inte det kön som de förväntas ha enligt 
omgivningens normer91. Liberalerna anser också 
att för- och nackdelar med att införa en tredje 
könskategori i folkbokföringen bör utredas. En 
grundläggande princip är att det tredje alter-
nativet i så fall ska vara en valmöjlighet för de 
personer som själva önskar det, inte något som 
individer tilldelas.
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Varför är detta en viktig  
feministisk fråga?
Att dela lika på ansvaret för hem och barn är en 
central jämställdhetsfråga och helt avgörande för 
att kvinnor ska få en bättre ställning på arbets-
marknaden, en högre livsinkomst och en högre 
pension. Försäkringskassans analyser visar också 
att den faktor som har störst inverkan på pappors 
uttag av föräldradagar är införandet av de reser-
verade månaderna i föräldraförsäkringen. Därför 
är partiernas syn på just föräldraförsäkringen en 
feministisk nyckelfråga.  

Vad står på spel?
1974 infördes föräldraförsäkringen i Sverige. För 
första gången fick båda föräldrarna då rätt till 
ekonomisk ersättning för att vara hemma med sina 
barn. Män tog då i snitt ut 0,5 procent av föräldra-
penningen. 1995 infördes ”pappamånaden” då 30 
dagar reserverades för pappor. 2016 utökades det-
ta till 90 dagar reserverade för respektive förälder. 
Detta har lett till att män numera (2020) tar ut 30 
procent av föräldrapenningen. Nu vill flera partier 
fortsätta utvecklingen med att reservera fler dagar 
och ta nästa steg mot ett mer jämställt föräldra-
skap och familjeliv, medan andra partier vill gå åt 
andra hållet och ta bort de reserverade dagarna. 
Genom att ta bort alla reserverade dagar riskerar 
vi att backa utvecklingen och återgå till normen om 
att barnen och hemmet är kvinnans ansvar. 

SOCIALDEMOKRATERNA
Står bakom dagens föräldraförsäkring med 
reserverade dagar: JA!
Vill se fler reserverade föräldradagar: JA!
I Socialdemokraternas A-Ö skriver partiet att de 
vill att ansvaret för familj och barn ska delas lika. 
Vidare skriver partiet att barn behöver en nära 
relation till sina föräldrar och att det är det viktigt 
med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. 
”Det är fortfarande en majoritet av kvinnorna som 
tar huvudansvaret för hem och familj. Bristen på 
jämställdhet blir tydligare när man får barn. Det är 
kvinnorna som arbetar deltid när barnen är små92.”

Jämställd familjepolitik
För att öka barnens rätt till sina föräldrar och för 
att öka jämställdheten vill Socialdemokraterna 
att föräldraförsäkringen ska individualiseras och 
på sikt delas i tre lika delar. En tredjedel, vilket 
motsvarar 160 dagar, ska reserveras för vardera 
föräldern och en tredjedel ska båda vårdnads-
havarna ha möjlighet att ta ut. En ensamstående 
förälder med ensam vårdnad ska kunna ta ut 
alla föräldradagar. Socialdemokraterna vill även 
att föräldraförsäkringen moderniseras så att den 
fungerar för alla familjekonstellationer. Dessutom 
vill Socialdemokraterna införa en familjevecka per 
år för alla föräldrar93.

MODERATERNA
Står bakom dagens föräldraförsäkring med 
reserverade dagar: JA!
Vill se fler reserverade föräldradagar: NEJ!
I Moderaternas A-Ö skriver partiet att Sverige är 
ett av världens mest jämställda länder. Utöver 
föräldraförsäkringen finns även en väl utbyggd 
barnomsorg som gör det möjligt för föräldrarna 
att arbeta och att ta ett stort ansvar för barnen. 
”Men fortfarande är kvinnor föräldralediga längre 
än män, vilket bidrar till att ojämställdheten består 
i vardag och plånbok, livsinkomst och pensi-
on94 .”Moderaterna vill behålla det antal dagar 
som är reserverade för vardera föräldern idag, 
alltså 90 dagar, men säger nej till att öka antalet 
dagar som är reserverade åt vardera föräldern 
inom försäkringen. I en motion från 2021 skriver 
Moderaterna att de värnar den flexibilitet som 
dagens föräldraförsäkring erbjuder. ”Familjer är 
själva bäst lämpade att bestämma på vilket sätt 
ledigheten ska fördelas för att passa just deras 
situation. Samtidigt är det väsentligt att såväl 
kvinnor som män har tillgång till tydlig information 
om hur uttag av föräldraledighet påverkar livsin-
komster och pension95.” Moderaterna vill också 
att nyanlända inte ska få tillgång till svensk välfärd 
per automatik, utan personer som anländer till 
Sverige måste kvalificera sig för att få tillgång till 
välfärden inklusive föräldraförsäkringen96.
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SVERIGEDEMOKRATERNA 
Står bakom dagens föräldraförsäkring med 
reserverade dagar: NEJ!
Vill se fler reserverade föräldradagar: NEJ!
I Sverigedemokraternas A-Ö skriver partiet att 
staten inte ska styra hur familjer väljer att fördela 
föräldraledigheten, därför driver Sverigedemo-
kraterna en helt avreglerad föräldrapenning. 
Partiet skriver också att all reglering i föräldraför-
säkringen rörande vem av föräldrarna som skall 
vara hemma med barnet bör avskaffas. ”Föräldrar 
är bättre lämpade än politiker när det gäller att 
avgöra barnets bästa97.”

I Sverigedemokraternas A-Ö står det även att an-
dra partier vill detaljstyra hur familjer ska fördela 
föräldraförsäkringen, hur många män respektive 
kvinnor som arbetar inom olika branscher eller 
styr företag. För Sverigedemokraterna handlar 
jämställdhetspolitik istället om att lösa de pro-
blem som slår ojämnt, snarare än att fördela dem 
jämt mellan könen98. 

Sverigedemokraterna tydliggör också att de 
tycker att kärnfamiljen, den klassiska mamma, 
pappa, barnfamiljen tyvärr har fått oförtjänt dåligt 
rykte utifrån att vara något tråkigt, stereotypt eller 
icke önskvärt, men en kärnfamilj är ofta en av de 
absolut bästa konstellationerna för barn att växa 
upp i99. 

VÄNSTERPARTIET 
Står bakom dagens föräldraförsäkring med 
reserverade dagar: JA!
Vill se fler reserverade föräldradagar: JA!
I Vänsterpartiets A-Ö står det att föräldrar ska 
fördela ansvar för hem och barn lika. Det är en 
av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Ett 
jämnare uttag av föräldraledighet skulle göra att 
kvinnors inkomster och hälsa ökar och att män 
tar större ansvar för hem och barn. ”Alla barn har 
rätt till en bra relation med båda sina föräldrar. 
Ett mer jämställt uttag gör att män tar mer ansvar 
för vård av sjukt barn och för hushållsarbetet. 
Kontakten mellan pappor och barn blir bättre 
om föräldrapenningdagarna har delats mer lika 
mellan föräldrarna. Barn får dessutom en bättre 
relation till båda sina föräldrar, vilket skapar trygg-
het.” Tillsammans med regeringen drev Vänster-
partiet igenom den tredje reserverade månaden 
i föräldraförsäkringen 2016. Vänsterpartiet vill 

ändra lagen så att föräldrar delar lika på dagarna 
i föräldraförsäkringen och menar att ett första 
steg bör vara att vika ytterligare två månader för 
respektive förälder100. Vänsterpartiet driver också 
på för att alla föräldrar som jobbar natt eller helg 
ska ha rätt till barnomsorg på de tider de faktiskt 
arbetar101. 

CENTERPARTIET
Står bakom dagens föräldraförsäkring med 
reserverade dagar: JA!
Vill se fler reserverade föräldradagar: NEJ!
I Centerpartiets A-Ö skriver partiet att det är 
viktigt att båda föräldrarna får möjlighet att vara 
föräldralediga. De skriver att vem som gör vad 
– och hur mycket – hemma påverkar mer än 
bara hemmet, det påverkar också hur man mår, 
karriären och löneutvecklingen. De lyfter också 
fram att deltidsarbete, sjukskrivningar och dålig 
karriärutveckling bidrar till en lägre livsinkomst 
och ger en låg pension102. Partiet skriver att da-
gens föräldraförsäkring ger stora möjligheter för 
familjerna att själva bestämma hur föräldraför-
säkringen ska användas och att de värnar denna 
valfrihet och inte vill öronmärka fler månader103. 
Däremot vill de att föräldraförsäkringen ska bli 
mer flexibel för att passa olika familjekonstella-
tioner och arbetssituationer och att det ska vara 
möjligt för föräldrar att överlåta dagar till max två 
närstående personer, såsom mor- och farför-
äldrar eller bonusföräldrar. Centerpartiet vill öka 
jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen för 
att uppmuntra ett jämnare uttag av föräldraledig-
heten, samt införskaffa en VAB-bonus som ska 
utformas på ett liknande sätt för att uppmuntra 
till ett jämnare uttag av VAB-dagar104.

KRISTDEMOKRATERNA
Står bakom dagens föräldraförsäkring med 
reserverade dagar: NEJ!
Vill se fler reserverade föräldradagar: NEJ!
I Kristdemokraternas A-Ö står det att familjen är 
den viktigaste gemenskapen och den grund som 
samhället står på. Partier skriver att barn som 
växer upp i trygga familjer får goda förutsättning-
ar att klara livets utmaningar och att politiken ska 
stödja familjerna och föräldrarna, inte styra. ”När 
det gäller föräldrapenningen så är det föräldrarna 
– inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräld-
rapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej 
till kvotering av föräldraförsäkringen, och att inga 
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dagar därför ska öronmärkas för den ena eller 
andra föräldern”105. KD vill istället göra föräldra-
försäkringen mer flexibel för att föräldrar fritt ska 
kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra 
eller till andra närstående som exempelvis mor-, 
farföräldrar eller en bonuspappa. De vill också att 
föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år, 
att rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till 
tre år och att samtliga föräldrapenningdagar ska 
kunna användas som dubbeldagar106. 

MILJÖPARTIET
Står bakom dagens föräldraförsäkring med 
reserverade dagar: JA!
Vill se fler reserverade föräldradagar: JA!
I Miljöpartiets A-Ö skriver partiet att de vill främja 
ett jämställt ansvar för hem och barn. ”Mer jäm-
ställt uttag av föräldradagarna är den enskilt vikti-
gaste åtgärden för lika lön oavsett kön, och för att 
få bukt med det obetalda hem- och omsorgsar-
bete kvinnor ofta gör idag. Att män tar ut mycket 
mindre föräldraledighet än kvinnor är ett problem 
både för jämställdheten och för barns relation till 
alla sina föräldrar.” Partiet vill öronmärka dagar så 
att minst en tredjedel används av vardera föräld-
ern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt 
av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan 
vuxen som är del av barnets familj107. 

LIBERALERNA
Står bakom dagens föräldraförsäkring med 
reserverade dagar: JA!
Vill se fler reserverade föräldradagar: NEJ!
I Liberalernas A-Ö skriver partiet att de vill ut-
veckla föräldraförsäkringen så att det blir lättare 
att både vara förälder och jobba. Liberalerna 
vill behålla tre öronmärkta månader för varje 
förälder. Samtidigt vill partiet införa en ny modell 
för föräldraförsäkringen. De vill införa ett system 
där familjen kan välja mellan färre dagar med full 
ersättning eller lite fler dagar med 70 procent 
ersättning. Ett sådant system finns i Norge och 
har lett till att fler kvinnor går tillbaka tidigare 
till jobbet, vilket ökar jämställdheten. Eftersom 
familjer ser olika ut vill de också göra det lättare 
att överlåta dagar till tredje person. Liberalerna 
vill också, likt Centerpartiet, höja ersättningstaket 
för vård av sjukt barn för att stimulera ett mer 
jämställt uttag.
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Varför är detta en viktig  
feministisk fråga?
Kvinnors och flickors kroppar ska inte vara till salu 
vare sig för sexuella ändamål eller för reprodukti-
va ändamål. Med Sveriges sexköpslag från 1998 
tog Sverige tydligt ställning mot exploateringen av 
kvinnors kroppar och alla svenska riksdagspartiet 
står fortfarande bakom den svenska sexköpslagen. 
Frågan om surrogatmödraskap handlar också om 
hur vi ser på kvinnors kroppar och om kvinnors 
kroppar ska användas för att tillfredsställa andra 
människors behov eller om kvinnor faktiskt har rätt 
att helt och hållet äga sin egen kropp.   

Vad står på spel?
Idag finns det inte möjlighet att använda sig av 
surrogatmödrar i Sverige och vi har på så vis lyckats 
förhindra att kvinnor känner sig tvingade eller pressa-
de att bära och föda ett barn åt en annan familj. Alla 
partier i riksdagen inser den enorma faran med att 
tillåta kommersiellt surrogatmödraskap, där mindre 
bemedlade kvinnor öppet erbjuds pengar i utbyte mot 
att bära och föda barn åt andra familjer. Vi har sett 
många skräckexempel på denna inhumana industri i 
andra länder. Däremot vill nu ett flertal partier tillåta 
så kallat altruistiskt surrogatmödraskap. Det är myck-
et oroväckande. Det kommer att vara omöjligt att 
säkerställa att pengar inte byter hand och dessutom 
kommer vissa kvinnor att hamna under enormt stor 
press att erbjuda sin kropp om detta tillåts.  

SOCIALDEMOKRATERNA
Står bakom Sveriges sexköplagstiftning: JA!
Socialdemokraterna driver också att det ska 
vara straffbart för svenskar att köpa sex utom-
lands108,109.

Vill fortsatt förbjuda alla typer av surrogat-
mödraskap: JA!
Socialdemokraterna vill inte tillåta vare sig al-
truistiskt eller kommersiellt surrogatmödraskap 

Exploatering av  
kvinnors kroppar

i Sverige. De menar att nackdelarna överväger 
fördelarna – det är väldigt svårt att säkerställa 
att kvinnan gör detta på frivillig basis och att det 
inte finns emotionella påtryckningar eller dolda 
ekonomiska motiv. ”Det handlar i grunden om att 
kvinnor och barn inte ska vara en handelsvara 
varken i Sverige eller i andra länder110.”

MODERATERNA
Står bakom Sveriges sexköplagstiftning: JA!

Vill fortsatt förbjuda alla typer av surrogat-
mödraskap: NEJ!
I Moderaternas A-Ö skriver partiet att genom att 
tillåta altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige 
skulle vi bland annat förbättra möjligheterna 
för HBTQI-personer att bilda familj. ”Reglerna 
om altruistiskt surrogatmoderskap måste dock 
utformas noggrant för att säkerställa att tvång 
och påtryckningar inte förekommer. De familjer 
med barn som tillkommit genom surrogatmo-
derskap och redan i dag finns i Sverige ska ha 
samma självklara trygghet som alla andra familjer. 
Men tyvärr finns idag många rättsliga oklarheter. 
Därför behöver lagstiftningen på detta område 
förtydligas. Kvinnan har rätt till sin kropp och ska 
ha friheten att kunna hjälpa en anhörig eller vän 
genom surrogatmödraskap. Vi har stor tilltro till 
att människor kan fatta väl grundade och avvägda 
beslut, och ta ansvar för besluten111.”

SVERIGEDEMOKRATERNA
Står bakom Sveriges sexköplagstiftning: JA, 
men Sverigedemokraterna var det enda svenska 
partiet i Europaparlamentet som valde att inte 
ställa sig bakom uppmaningen till övriga EU-län-
der att erkänna sexköp som en form av våld mot 
kvinnor och att kriminalisera sexköp i linje med 
den svenska lagen112. Sverigedemokraterna stick-
er också ut som det enda svenska partiet som vid 
en omröstning i Europaparlamentet inte röstade 
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för EU:s direktiv för att bekämpa trafficking113.

Vill fortsatt förbjuda alla typer av surrogat-
mödraskap:  JA!
Sverigedemokraterna är emot alla former av 
surrogatmödraskap för att förhindra att kvinnor 
utnyttjas och far illa114. 

VÄNSTERPARTIET
Står bakom Sveriges sexköplagstiftning: JA!
Vänsterpartiet driver också att svenskars sexköp 
utomlands kriminaliseras115. 

Vill fortsatt förbjuda alla typer av surrogat-
mödraskap: JA!
Vänsterpartiet är inte för att legalisera någon 
form av surrogatmödraskap, eftersom de inte 
vill tillåta ett system där kvinnor utnyttjas för sin 
reproduktiva förmåga. När det gäller altruistiskt 
surrogatmödraskap ser partiet en risk att det 
ändå kommer att förekomma ekonomisk ersätt-
ning eller att kvinnan kan komma att pressas till 
att ställa upp på en graviditet. ”Surrogatföretagen 
verkar ofta i länder där kvinnor har få rättigheter 
och är ekonomiskt utsatta. Det är orimligt att 
västerländska par ska kunna köpa sig ett barn ge-

nom att utnyttja en utsatt kvinnas kropp. Kvinnor 
och barn är inga handelsvaror116.”

CENTERPARTIET
Står bakom Sveriges sexköplagstiftning: JA!

Vill fortsatt förbjuda alla typer av surrogat-
mödraskap: NEJ! 
Centerpartiet vill tillåta altruistiskt surrogatmödra-
skap. I partiets A-Ö står det att så kallat altruistiskt 
surrogatmödraskap, där det inte finns någon 
ersättning inblandad, ska bli en tillåten metod 
i Sverige. Det innebär att en surrogatmamma 
inte ska kunna ta betalt för att hon är gravid åt 
någon annan. ”Det är också viktigt att motverka 
den olagliga handel som idag finns med barn och 
surrogatmödrar i världen117.”

KRISTDEMOKRATERNA
Står bakom Sveriges sexköplagstiftning: JA!
Vill fortsatt förbjuda alla typer av surrogat-
mödraskap:  JA!
Kristdemokraterna vill inte tillåta vare sig kom-
mersiella eller altruistiska surrogatmödraskap.  I 
en motion från 2021 skriver de att det finns en 
risk att ett system som tillåter surrogatmödraskap 
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leder till exploatering av socialt och ekonomiskt 
utsatta kvinnor. ”Vi vill inte medverka till det. 
Erfarenheter från länder där det är tillåtet visar att 
denna risk är påtaglig. Det strider mot grundläg-
gande värden om integritet och värdighet om 
utsatta kvinnor utnyttjas som medel för andra 
människors längtan efter barn118.”

LIBERALERNA
Står bakom Sveriges sexköplagstiftning: JA!

Vill fortsatt förbjuda alla typer av surrogat-
mödraskap: NEJ!
I Liberalernas A-Ö skriver partiet att de säger ja 
till surrogatmödraskap så länge inte betalning är 
inblandad. Ett avgörande krav är att det finns en 
stark lagstiftning för att skydda rättigheterna för 
både barnet och den kvinna som föder barnet. 
Liberalerna tycker att surrogatmödraskap ska 
tillåtas i Sverige så länge det inte sker kommer-
siellt119. I en motion från 2021120 skriver de också 
att Sverige behöver ta efter föregångsländer 
som USA och tillåta surrogatarrangemang inom 
svensk hälso- och sjukvård. Partiet vill också 
göra processen för fastställande av föräldraskap 
efter surrogatarrangemang i utlandet enklare, 

samt tillsätta en utredning som får i uppdrag att 
undersöka hur rättigheterna för de barn som 
fötts av en surrogatmor utomlands ytterligare kan 
förstärkas.

MILJÖPARTIET
Står bakom Sveriges sexköplagstiftning: JA!
Miljöpartiet vill även göra det straffbart för svens-
ka medborgare att köpa sex eller att försöka köpa 
sex utomlands, oavsett om sexköp är lagligt där 
eller inte121.

Vill fortsatt förbjuda alla typer av surrogat-
mödraskap: NEJ!
Miljöpartiet vill utreda möjlighet till altruistiskt 
surrogatmödraskap. I en motion från 2021 tyd-
liggör Miljöpartiet att de säger nej till kommer-
siellt surrogatmödraskap i Sverige. Däremot vill 
Miljöpartiet se en utredning kring konkreta förslag 
om hur altruistiskt surrogatmödraskap skulle 
kunna utformas i Sverige. Efter att ett förslag finns 
kommer partiet att ta ställning till om det bör infö-
ras eller inte. Miljöpartiet vill också att nuvarande 
lagstiftning anpassas så att den rättsliga otrygghet 
som idag drabbar barn födda genom surrogat-
mödraskap i utlandet försvinner122.

 

Foto: Pixabay



Foto: W
olobah Sali

3938



Varför är detta en viktig  
feministisk fråga?
Den ökade fattigdomen i spåren av pandemin och 
den ökade utsattheten som ett resultat av konflikter, 
både i vårt närområde och på andra platser i 
världen, gör Sveriges finansiella stöd och bistånd till 
arbetet för kvinnors och flickors levnadsvillkor och 
rättigheter viktigare än någonsin. 

Sverige har på uppmaning av FN åtagit sig att ge 
en procent av BNI till bistånd. Ett bistånd som gör 
enorm skillnad i kampen för jämställdhet och kvin-
nors rättigheter världen över. Vår globala solidaritet 
är därför en viktig feministisk fråga.
  
Vad står på spel?
Inför valet har två partier sagt att de kommer att 
frångå åtagandet om att ge en procent av BNI. 
Dessutom har nuvarande regeringsparti, som 
officiellt fortfarande står bakom åtagandet valt 
att i april 2022 ta en femtedel av budgeten , för 
att bekosta mottagandet av flyktingar i Sverige. En 
kostnad som hade kunnat tas från vilken annan del 
av budgeten som helst. Om Sverige får en regering 
som frångår enprocentslöftet och gör stora ned-
skärningar av biståndet, eller om regeringen trots 
enprocentlöftet ändå väljer att använda biståndet 
för att täcka kostnader i Sverige, innebär det ett 
enormt svek mot alla kvinnor och flickor som behö-
ver vårt stöd för hopp om en bättre framtid.  

SOCIALDEMOKRATERNA
Global solidaritet: Oklart?
Socialdemokraterna står fast vid enprocentsmå-
let som innebär att Sverige lägger en procent 
av sin bruttonationalinkomst på internationellt 
utvecklingssamarbete123 och har tagit beslut om 
att möjligheten att använda biståndsbudgeten 
till att finansiera kostnader i Sverige, såsom flyk-
tingmottagande ska användas restriktivt124. Trots 
det valde den socialdemokratiska regeringen att 
i april 2022 ta en femtedel av biståndsbudgeten,  
för att täcka kostnader för flyktingmottagande i 
Sverige och gör därmed Sverige till den största 

Global solidaritet
mottagaren av svenskt bistånd 2022. Ett beslut 
som får enorma konsekvenser för människors liv 
runt om i världen.

MODERATERNA
Global Solidaritet: Nej! Vill göra stora ned-
skärningar på biståndsbudgeten!
I delen om biståndet i Moderaternas A-Ö skri-
ver partiet att det är viktigt att ställa storleken 
på biståndet mot de behov som finns i Sverige. 
Moderaterna vill därmed överge åtagandet 
att ge en procent av Sveriges BNI i bistånd, ett 
åtagande som svenska regeringar och partier 
på FN:s uppmaning har stått fast vid ända 
sedan 60-talet125. Moderaterna vill minska bi-
ståndet från en procent av BNI till 0,76 procent 
av BNI i 2022 års budget och sedan gradvis 
minska biståndet ytterligare126. När det gäller 
så kallade avräkningar, alltså möjligheten att 
använda biståndsbudgeten till att finansiera 
kostnader i Sverige, såsom flyktingmottagande, 
så vill Moderaterna öka asylavräkningarna så 
att biståndet till skillnad från nu även betalar 
kostnader för frivilliga återresor för avvisade 
asylsökande127.  

SVERIGEDEMOKRATERNA
Global solidaritet: NEJ! Sverigedemokrater-
na vill skära ner biståndet med 50 procent.
I delen om biståndet i Sverigedemokraternas 
A-Ö skriver partiet att det handlar om en prio-
ritering av vad våra gemensamma pengar ska 
användas till och att vi inte kan slänga bort peng-
ar för att nå högt satta mål utomlands, medan 
verksamhet här hemma i Sverige fungerar allt 
sämre128. Sverigedemokraterna vill därför frångå 
åtagandet att ge en procent av Sveriges BNI i 
bistånd, ett åtagande som svenska regeringar 
och partier på FN:s uppmaning har stått fast vid 
ända sedan 60-talet129. Sverigedemokraterna vill 
inom tre år halvera biståndets nivå, vilket mot-
svarar 0,7 procent av BNI 2022, 0,6 procent av 
BNI 2023 och 0,5 procent av BNI 2024130,131. Par-
tiet menar att 30 procent av biståndet år 2022 
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behövs för mer akuta behov i Sverige. När det 
gäller så kallade avräkningar, alltså möjligheten 
att använda biståndsbudgeten till att finansiera 
kostnader i Sverige, såsom flyktingmottande, så 
menar Sverigedemokraterna att avräkningarna 
kan avskaffas under förutsättning att migrations-
politiken skärps ytterligare132.

Sverigedemokraterna är alltså det parti som 
vill skära ner mest på biståndet och som är 
mest kritiskt mot Sida. Det finns till och med 
en motion från 2020 där en sverigedemokra-
tisk riksdagsledamot kräver att stödet till alla 
institutioner som sprider propaganda - såsom 
genusteori - stryps, att Sida läggs ner helt och att 
Sverige minimerar sitt engagemang i FN133.

VÄNSTERPARTIET
Global Solidaritet: JA!
Vänsterpartiet står fast vid Sveriges åtagande 
att ge en procent av BNI. I en motion från 2021 
skriver partiet att de har varit pådrivande för att 
Sverige ska uppnå målet att en procent av BNI ska 
avsättas för internationellt utvecklingssamarbete. 
”Sverige har nått det målet och nu är det dags att 

gå vidare, behovet av ett fungerande och effektivt 
bistånd är stort. Därför bör enprocentsmålet 
göras till ett enprocentsgolv som utvecklingssam-
arbetet inte får understiga134.”Vänsterpartiet vill 
dessutom att Sverige avsätter 500 miljoner SEK, 
utöver biståndet, till klimatfinansiering. När det 
gäller så kallade avräkningar, alltså möjligheten 
att använda biståndsbudgeten till att finansiera 
kostnader i Sverige, såsom flyktingmottagande, så 
vill Vänsterpartiet att avräkningarna ska minska135.

CENTERPARTIET
Global Solidaritet: JA!
Centerpartiet vill investera en procent av BNI i 
den internationella utvecklingsagendan. 
När det gäller så kallade avräkningar, alltså möj-
ligheten att använda biståndsbudgeten till att fi-
nansiera kostnader i Sverige, såsom flyktingmot-
tande, så menar Centerpartiet att avräkningarna 
kan fortsätta om de sker i enlighet med OECD 
DAC:s regelverk136.

KRISTDEMOKRATERNA
Global Solidaritet: JA!
I delen om bistånd och utvecklingssamarbete 
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i Kristdemokraternas A-Ö står det att svensk 
utvecklingspolitik ska ha demokrati och mänskliga 
rättigheter som utgångspunkt och mål. ”Så länge 
medmänniskor i vår omvärld tvingas leva under 
ofrihet och förtryck samt lider av fattigdom, svält 
och svåra sjukdomar krävs större gemensamma 
ansträngningar.” Kristdemokraterna tydliggör 
också att de fortsatt stödjer målet att en procent 
av BNI ska avsättas för bistånd i statens budget137. 
I budgetmotionen för 2021/2022 skriver partiet att 
de vill ha en ambitiös utvecklingspolitik och värnar 
ett generöst bistånd och att de under många år 
aktivt verkat för att hålla nivån för biståndet på en 
procent av BNI, så även i KD-M-budgeten som gick 
igenom riksdagen hösten 2021138. När det gäller så 
kallade avräkningar, alltså möjligheten att använda 
biståndsbudgeten till att finansiera kostnader i Sve-
rige, såsom flyktingmottagande, så uppger Kristde-
mokraterna att de har kritiserat storleksordningen 
på regeringens avräkningar till flyktingmottagande 
i Sverige under de senaste åren, som de menar 
varken är rimliga eller strategiska139.

MILJÖPARTIET
Global Solidaritet: JA!

Miljöpartiet står fast vid Sveriges åtagande att 
ge en procent av BNI i bistånd. I en motion från 
2021 skriver partiet att de vill att Sverige ska ha 
en fortsatt hög ambition i biståndet och att nivån 
ska vara minst en procent av BNI140. När det 
gäller så kallade avräkningar, alltså möjligheten 
att använda biståndsbudgeten till att finansiera 
kostnader i Sverige, såsom flyktingmottagande, 
så menar Miljöpartiet att de bör minimeras141.

LIBERALERNA
Global Solidaritet: JA!
Liberalerna står fast vid Sveriges åtagande att ge 
en procent av BNI till internationellt utveck-
lingssamarbete. I en motion142 från 2021 skriver 
Liberalerna att partiet värnar principen om att 
Sverige ska avsätta en procent av BNI till bistånd. 
”De resurser som Sverige avsätter i utvecklings-
bistånd kan innebära skillnaden mellan liv eller 
död, frihet eller ofrihet och demokrati eller dikta-
tur.” När det gäller avräkningarna har Liberaler-
na uttryckt att de vill minska dessa och att som 
mest 30 procent ska användas till flyktingmot-
tagande.
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Varför är detta en viktig  
feministisk fråga?
Sverige är en viktig aktör i det globala arbetet för 
kvinnors rättigheter. Globalt har kvinnor bara 75 
procent av alla rättigheter som män har, och i vissa 
länder har kvinnor bara 30 procent143. Sveriges 
arbete för ökad jämställdhet genom biståndet är av 
enorm vikt för att stärka kvinnors och flickors rättig-
heter och förbättra deras levnadsvillkor. Sveriges 
feministiska utrikespolitik har också varit avgörande 
för att få upp jämställdhetsfrågor på agendan i 
många internationella sammanhang. Politiken har 
dessutom inspirerat andra länder att gå i Sveriges 
fotspår, såsom Kanada, Frankrike, Spanien, Mexiko, 
Luxemburg ,Tyskland och Chile. Trots det finns det 
partier i riksdagen som nu vill avskaffa den feminis-
tiska utrikespolitiken.
  
Vad står på spel?
Om Sverige får en regering som inte längre priori-
terar arbetet för global jämställdhet och som inte 
är redo att föra vidare den feministiska utrikespo-
litiken, kommer Sveriges viktiga globala arbete för 
jämställdhet och för att främja flickors, kvinnors 
och HBTQI-personers rättigheter att gå om intet. 
Det kommer att få stora konsekvenser eftersom 
Sverige idag är världsledande i dessa frågor och en 
ovärderlig röst för att driva det globala jämställd-
hetsarbetet framåt.

SOCIALDEMOKRATERNA
Jämställdhetsfokus i biståndet: JA!
I Socialdemokraternas A-Ö står det att arbetet 
för att stärka kvinnors rättigheter och för ökad 
jämställdhet länge har varit en hörnsten i soci-
aldemokratisk politik. Partiet skriver att Sverige 
ska vara ett föregångsland i det internationella 

Global jämställdhet 
och feministisk  
utrikespolitik

arbetet för kvinnors rättigheter, inte minst när 
det handlar om sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter, ett område där Sverige är 
mycket engagerat144. Socialdemokraterna lyfter 
även fram vikten av arbet med FN:s agenda för 
Kvinnor, fred och säkerhet, samt att kvinnors 
deltagande i konfliktförebyggande och krishan-
tering före, under och efter en konflikt är en 
förutsättning för hållbar fred och utveckling. 

Feministisk utrikespolitik: JA!
Socialdemokraterna är det parti som lanse-
rade Sveriges feministiska utrikespolitik och 
som har drivit politiken framåt tillsammans 
med Miljöpartiet under de senaste åtta åren. 
Under partiets ledning har handlingsplaner för 
den feministiska utrikespolitiken tagits fram 
och fokusområden identifierats. I nuvarande 
handlingsplan ligger fokus på alla kvinnors och 
flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättig-
heterna; frihet från fysiskt, psykiskt och sexuellt 
våld; medverkan i att förebygga och lösa konflik-
ter och i att bygga fred efter konflikt; kvinnors 
politiska deltagande och inflytande inom alla 
samhällsområden; ekonomiska rättigheter och 
egenmakt; sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter (SRHR).

MODERATERNA
Jämställdhetsfokus i biståndet: Nja! Vik-
tiga jämställdhetsfrågor finns med – men 
politiken skulle kunna vara tydligare.
Moderaterna vill att en större andel av bistån-
det ska gå till humanitära insatser framöver, i 
övrigt identifierar de hälsoarbete, klimatet, jäm-
ställdhetsfrågor och institutionsbyggande som 
viktiga frågor145. I en motion om biståndet från 
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2021146, lyfter partiet fram kvinnors möjlighet till 
egenförsörjning som ett område som ska pri-
oriteras i utvecklingspolitiken, samt att Sverige 
ska vara en tydlig röst för SRHR-frågor och kvin-
nors rätt till sin egen kropp. I samma motion 
lyfter partiet fram vikten av ett arbete med FN:s 
resolution om kvinnor, fred och säkerhet.

Feministisk utrikespolitik: NEJ!

SVERIGEDEMOKRATERNA
Jämställdhetsfokus i biståndet: NEJ! Myck-
et bristfälligt.
Arbetet för jämställdhet står inte i fokus i 
Sverigedemokraternas biståndspolitik eller 
utrikespolitik och den feministiska utrikespoli-
tiken lyfts inte fram alls.  I ett par motioner om 
mänskliga rättigheter147  och utrikespolitik148 
lyfter Sverigedemokraterna dock fram kvinnors 
rättigheter. Fokus ligger då på kvinnors rättig-
heter i Mellanöstern och hederskultur och på 
att utrikespolitiken ska bekämpa alla former av 
kvinnoförtryck, sexuell handel, barnäktenskap, 
övergrepp och andra former av våldsyttringar 
såsom könsstympning av flickor149. 

Det internationella arbetet med sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter lyfts inte som 
en fråga i Sverigedemokraternas biståndspolitik 
eller utrikespolitik. Istället framför de i flera olika 
motioner behovet av att arbeta mot flickaborter 
150,151. 

I januari 2021 lämnade dessutom Björn Söder, 
ledamot i riksdagens utrikesutskott, in en 
skriftlig fråga till riksdagen152 där han skriver att 
den vanligaste dödsorsaken på jorden 2020 var 
abort, då 42 miljoner ofödda dödades i aborter. 
Han skriver också att ”Sverige brukar framhäva 
sitt internationella arbete gällande sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter. I det arbetet 
brukar fokus ligga på kvinnors rätt till abort. 
Sällan – eller aldrig – framhålls barnens rätt 
till liv. Med ett skevt fokus riskerar abort att bli 
ett slags preventivmedel där ingen hänsyn tas 
till de ofödda barnens rättigheter.” Skrivelsen 
avslutas med en fråga till ministern för interna-
tionellt samarbete huruvida ministern kommer 
att verka för att få ned antalet aborter i världen, 
och i så fall på vilket sätt.

Dessutom utmärkte sig Sverigedemokraterna 
som det enda svenska partiet som röstade nej 
till EU:s Gender Action Plan III, vilket är EU:s 
gemensamma handlingsplan för att bidra till 
jämställdhet globalt genom EU:s och medlems-
staternas bistånd. 

Feministisk utrikespolitik: NEJ!

VÄNSTERPARTIET
Jämställdhetsfokus i det internationella 
utvecklingssamarbetet: JA!
Vänsterpartiet har ett mycket tydligt jämställd-
hetsfokus i det internationella utvecklingssamar-
betet. I en motion från 2021153lyfter partiet fram 
en rad viktiga punkter kring hur det internatio-
nella jämställdhetsarbetet bör stärkas. De lyfter 
vikten av att Sverige inom FN bör verka för att 
resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 
får genomslag i samtliga resolutioner som säker-
hetsrådet behandlar, inklusive att Sverige verkar 
för att kvinnors deltagande i fredsprocesser ska 
öka. Partiet vill också se ett tydligare arbete för 
att bekämpa straffriheten mot sexuellt våld i 
konflikt.  För att stärka det svenska arbetet med 
att implementera resolution 1325 vill partiet se 
att en särskild svensk ambassadör tillsätts för 
frågan. Vänsterpartiet lyfter också vikten av att 
Sverige stödjer kvinnorättsorganisationer i värl-
den och att Sverige både som enskilt land, såväl 
som medlem i EU och FN, verkar för ett tydligt 
stöd till handlingsfrihet för kvinnorörelser runt 
om i världen. Vänsterpartiet lyfter också vikten av 
att Sverige fortsätter vara en stark röst för sexu-
ell och reproduktiv hälsa i världen och uppmanar 
regeringen att anta en global SRHR-strategi för 
det internationella arbetet.

Feministisk utrikespolitik: JA!
Vänsterpartiet är för en feministisk utrikespolitik. 
Vänsterpartiet vill att alla politikområden vilar på 
en feministisk grund. Utrikes- och säkerhetspo-
litiken är inget undantag. Vänsterpartiet menar 
att målet med en feministisk utrikes- och säker-
hetspolitik är att alltid förebygga och förhindra 
att krig och konflikter överhuvudtaget bryter ut. 
De lyfter även fram att brist på makt, inflytande 
och rörelsefrihet, brist på sexuell och reproduk-
tiv hälsa och rättigheter samt mäns våld mot 
kvinnor är viktiga säkerhetsfrågor både nationellt 
och internationellt. ”Utan ett institutionaliserat 
genusperspektiv kommer även genomförandet 



av politik att utgå från mäns erfarenheter och 
upplevelser. Utrikes- och säkerhetspolitik måste 
därför inkludera ett tydligt genusperspektiv om 
den ska omfatta hela befolkningen och vara 
långsiktig och framgångsrik154. ” 

CENTERPARTIET
Jämställdhetsfokus i utvecklingssamarbe-
tet: JA!
Centerpartiet lyfter många viktiga jämställdhetsfrå-
gor i sin politik för global utveckling. De lyfter vikten 
av utbildning för flickor, vikten av kvinnors rätt att 
få bestämma över sin egen kropp och vikten av 
att arbeta för sexuell och reproduktiv hälsa och rät-
tigheter (SRHR). De lyfter även vikten av att kvinnor 
har rätt till egenförsörjning och att det finns lagar 
på plats som stärker kvinnors rätt att äga och ärva. 
Centerpartiet betonar även vikten av att stötta 
civilsamhällesorganisationer som arbetar för HBT-
QI-personers rättigheter och SRHR155.

Feministisk utrikespolitik: JA!  
Centerpartiet vill se en feministisk utrikespoli-
tik. De vill att politiken definieras ur ett liberalt 
perspektiv med utgångspunkt i individens rätt till 
frihet från förtryck156.

KRISTDEMOKRATERNA
Jämställdhetsfokus i det internationella 
utvecklingssamarbetet: JA!
Kristdemokraterna har många tydliga skrivningar 
om hur de vill att det internationella utveck-
lingssamarbetet ska bidra till jämställdhet och 
stärka kvinnors rättigheter. I budgetmotionen 
för biståndet157 2021/2022 lyfter de att flickors 
och kvinnors rätt till utbildning och hälsa måste 
vara en av de högsta prioriteringarna inom 
svensk biståndspolitik. De vill också intensifiera 
insatserna för SRHR i det humanitära biståndet 
och inom det långsiktiga utvecklingssamarbetet, 
för att motverka tvångs- och barnäktenskap. De 
skriver också att det finns stor potential att via 
religiösa aktörer ändra på destruktiva attityder 
och traditioner. Kristdemokraterna tar också 
upp vikten av att stötta kvinnliga bönder för att 
säkra allas rätt till mat. Partiet lyfter även fram 
kvinnor, fred och säkerhetsagendan som särskilt 
viktig och skriver att i länder som genomgår 
eller genomgått krig och katastrofer är kvinnor 
särskilt utsatta. ”Sverige måste därför kräva att 
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 med kraft 
aktualiseras för att se till att kvinnor får inflytan-

de i fredsarbete och det planeringsarbete som 
görs efter ett fredsavtal. Kraftfulla åtgärder krävs 
också för att förhindra den stora omfattningen 
av sexuella övergrepp som pågår i olika konflik-
ter runtom i världen samt för att värna kvinnors 
sexuella och reproduktiva hälsa158.”
Feministisk utrikespolitik: NEJ!
Kristdemokraterna uttalar inte stöd för att Sveri-
ge ska ha en feministisk utrikespolitik.

MILJÖPARTIET
Jämställdhetsfokus i biståndet och utveck-
lingssamarbetet: JA!
Eftersom Miljöpartiet har suttit i regering med 
Socialdemokraterna och haft biståndsminister-
posten nästan hela tiden under de åtta år som 
Sverige har bedrivit sin feministiska utrikespo-
litik, så har Miljöpartiet också till stor del varit 
det parti som har utformat den feministiska 
biståndspolitiken och politiken för internatio-
nellt samarbete. Nu när Miljöpartiet inte sitter 
i regering är det ändå tydligt att partiet i allra 
högsta grad håller fast vid en feministisk utrikes- 
och biståndspolitik. I Miljöpartiets bistånds-
motion från 2021159 skriver de att en grön och 
feministisk utrikespolitik är en aktiv utrikespolitik 
som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter 
och naturens gränser. Partiet lyfter också fram 
att de vill driva en feministisk utrikespolitik som 
sätter fokus på kvinnors rättigheter, kvinnors 
politiska deltagande, ekonomiska egenmakt, 
inflytande i fredsarbete, frihet från våld samt 
rätt till reproduktiv hälsa. De lyfter också fram 
vikten av att skydda försvarare av mänskliga 
rättigheter samt kvinnorättsaktivister och vikten 
av att stötta de som långsiktigt arbetar för att 
förändra de normer och strukturer som hindrar 
barns, kvinnors, minoriteters och HBTQI-perso-
ners rättigheter och verka för att stärka dessa 
gruppers rättigheter och livsvillkor. De skriver att 
Sverige ska fortsätta att aktivt delta och driva på 
internationellt fredsarbete och inte minst frågor 
som rör kvinnor och minoriteter.

Feministisk utrikespolitik: JA!

LIBERALERNA
Jämställdhetsfokus i utvecklingssamarbe-
tet: JA!
I biståndsdelen i Liberalernas A-Ö skriver par-
tiet att Sverige särskilt ska vara en stark röst i 
frågor som rör jämställdhet, kvinnors rätt till sin 4544



   
 

kropp, rätten till fri och säker abort samt HBT-
QI-personers rättigheter. Partiet vill också att 
jämställdhet och utbildning ska få ännu större 
prioritet i biståndet160. I en motion från 2021 
lyfter Liberalerna även vikten av att Sverige 
intensifierar sitt arbete med kvinnor, fred och 
säkerhet och arbetar för att stoppa sexuellt 
våld i väpnade konflikter, samt för att straffri-
heten för sådana och andra brott mot kvinnor 
och flickor avskaffas. De lyfter även att Sverige 
särskilt måste arbeta för att stärka kvinnors roll 
i konfliktförebyggande arbete och fredssamtal. 
Liberalerna betonar vikten av att Sverige driver 

på i motvindsfrågor såsom sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter, inklusive rätten till 
fri abort. Liberalerna ser även att stöd till arbete 
för HBTQI-personers mänskliga rättigheter ska 
vara en självklar del av demokratibiståndet. Libe-
ralerna lyfter också att ytterligare en aspekt av 
den biståndsrelaterade jämställdhetspolitiken är 
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Feministisk utrikespolitik: JA!
Liberalerna vill att Sverige bedriver en feministisk ut-
rikespolitik där partiet vill se skarpare målsättningar 
för jämställdhet i alla delar av utrikespolitiken161.
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