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Att det finns en handlingsplan för jämställdhet ser vi positivt på. Att verka för att män och 

kvinnor ska ha samma rättigheter och behandlas lika är viktigt. 

 

Dock finns det inslag i förslaget till handlingsplan som vi inte instämmer i, och som vi hoppas 

ska tas bort alternativt omformuleras och förtydligas i det vidare utvecklingsarbetet med 

handlingsplanen.  

 

Dessa inslag är dels målet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas på alla nivåer inom 

kommunen. En sådan målsättning utgår från att jämställdhet visar sig i att män och kvinnor 

gör samma saker lika mycket, snarare än utifrån att jämställdhet ska innebära att män och 

kvinnor har samma möjligheter att göra samma saker lika mycket, om de väljer att göra det. 

Det är också svårt att föreställa sig hur man tänkt uppnå målet utan att tillämpa någon form av 

kvotering, vilket är något som vi starkt motsätter oss och som inte alls går ihop med att ge 

män och kvinnor samma rättigheter och samma behandling. 

 

Ett annat inslag som vi motsätter oss är målet att flickor, pojkar, kvinnor och män ska 

uppmuntras till icke traditionella yrkes – och karriärsval. Det naturliga och rätta, om alla ska 

behandlas lika så som det anges i handlingsplanen, är istället att ge alla individer uppmuntran 

för de val de gör, oavsett om valen är traditionella eller inte. 

 

Ytterligare ett inslag som nämns i handlingsplanen och som vi till stor del är negativt inställda 

till är genuspedagogik. Grundtanken är god, inget barn ska behöva tvingas in i stereotypa 

könsroller. Dock har genuspedagogiken en förmåga att gå för långt, ibland så till den milda 

grad att det biologiska könets påverkan inte alls erkänns eller tas hänsyn till utan 

målsättningen istället tenderar att bli absolut likriktning mellan könen. En sådan utveckling 

vill vi inte se i kommunens förskolor och skolor. 

 

Med förhoppning om att ovanstående synpunkter tas till vara i det fortsatta 

jämställdhetsarbetet i kommunen yrkar vi bifall till att nämnden antar yttrandet och 

överlämnar det till kommunstyrelsen. 
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