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Delegationen för jämställdhetsärenden:
Målsättningar för regeringsprogrammet 2011– 2015
• Regeringen bör utarbeta ett konkret jämställdhetsprogram och säkra tillräckliga resurser för att
förverkliga jämställdhetsmålen. För att övervaka
att programmets målsättningar uppfylls bör även
en uppföljningsgrupp tillsättas.
• Då medborgarorganisationer beviljas statsunderstöd bör man beakta könens jämställda representation i organisationens beslutsfattande samt
hur jämställdhet förverkligas i verksamheten.

Trygga jämlika rättigheter för föräldrar
• En totalreform av systemet för familjeledigheter
bör förverkligas enligt den s.k. 6+6+6-modellen,
i vilken föräldraledigheten förlängs till 18 månader.
I modellen har vardera föräldern rätt till en föräldraledighetsperiod på sex månader och en period
delas så som föräldrarna kommer överens om.
Totalreformen av föräldraledigheten bör beakta
de specialbehov som uppkommer av företagande,
tidsbundna arbetsavtalsförhållanden, arbetslöshet
och studier samt enförsörjarfamiljers behov.
• Ställningen för distansföräldrar bör tryggas.
• En totalreform av lagen om faderskap bör genomföras.
• En allmän äktenskapslag (könsneutral äktenskapslag) bör förverkligas.
• Rättigheter och förmåner förknippade med
föräldraskap bör utvidgas till att jämlikt omfatta
även familjer där föräldrarna är av samma kön.

Säkra jämställdhet inom den ekonomiska
politiken och arbetslivet samt jämlika
rättigheter till utkomst
• Man bör solidariskt täcka kostnader som uppstår
till följd av föräldraskap.
• Könsperspektivet inom den ekonomiska och
sysselsättningspolitiken bör stärkas.
• Man bör fortsätta likalönsprogrammet och effektivera implementeringen av det. Jämställdhetslagen bör innehålla mer detaljerade instruktioner
om hur man vid lönekartläggningar klassificerar
likvärdigt arbete. Lagen bör kompletteras med ett
stadgande som förpliktar till lönejämförelser även
mellan arbeten för vilka olika kollektivavtal gäller.
• Man bör utvidga förtroendemännens rätt till
att få information då lönekartläggningar utförs.
Samtidigt bör man klargöra att begreppet ”lön”
även inbegriper olika lönetillägg.
• De åtgärder som vidtas för att förlänga tiden i
arbetslivet bör genomföras könsmedvetet. Skillnaderna mellan könen ifråga om hur lång tiden i
arbetslivet är skulle exempelvis jämnas ut av en
fördelning av föräldraledigheten, vilket även skulle
minska skillnaderna mellan könen i fråga om
pension.
• Könskonsekvensbedömning bör genomföras för
såväl affärstidslagen som för statsförvaltningens
nya lönesystem.
• Möjligheterna för ensamstående föräldrar och
boföräldrar att arbeta bör underlättas genom att
exempelvis utveckla dagvårdstjänster, hemtjänster
samt eftermiddagsvård för skolbarn.
• Kvinnor och män berörs på olika sätt av fattigdom
och marginalisering. Åtgärder för att minska

fattigdom och marginalisering bör på förhand
könskonsekvensbedömas.
• Individens rätt till utkomstskydd för arbetslösa
får inte vara kopplad till partners inkomst eller
företagande.
• Börsbolagens styrelser bör könskvoteras.

Stöd främjande av jämställdhet genom
utbildning, fostran och forskning
• Förpliktelsen att utarbeta en operativ jämställdhetsplan bör utvidgas till att omfatta den grundläggande utbildningen.
• En könsmedveten reform av timfördelningen
inom den grundläggande utbildningen bör genomföras.
• Metoderna för och syftet med könsmedveten
studiehandledning bör definieras tydligare än nu
är fallet i grunderna för läroplanen. Vid åtgärder
för att minska segregationen bör man fästa
uppmärksamhet vid hur man kan få män och
pojkar att välja kvinnodominerade yrken samt hur
man kan få kvinnor och flickor att välja mansdominerade yrken.
• Orsakerna till att pojkar i genomsnitt klarar sig
sämre i skolan än flickor bör undersökas. Det
uppsökande ungdomsarbetet samt verkstadsverksamheten bör utökas.
• Man bör grundligt utvärdera och följa upp hur
jämställdhets- och genusmedvetenhet förverkligas
i undervisning och i lärarutbildningen. God praxis

från utvecklingsprojekt bör integreras i all undervisning.
• Kurser med ett jämställdhets- och genusperspektiv bör utgöra en obligatorisk del av såväl
utbildningen för lärare och barnträdgårdslärare
som av lärarfortbildningen.
• En omfattande nationell utvärdering av situationen för kvinno-, mans- och genusforskningen
vid olika universitet bör genomföras. Universitetsreformen får inte äventyra den internationellt
välrenommerade finländska kvinno-, mans- och
genusforskningen.

Stärk könsperspektivet i migrationspolitiken
• Individuella integrationsplaner bör utarbetas även
för invandrarkvinnor som står utanför arbetslivet.
• För invandrarkvinnor som saknar kunskaper i att
läsa och skriva bör man erbjuda mötesplatser och
språkkurser med låg tröskel.
• Jämställdhet mellan könen bör betonas i integrationen av såväl män som kvinnor.
• Myndigheterna bör utbildas i att identifiera och
förebygga hot om hedersvåld eller att någon blir
offer för tvångsäktenskap. Stympning av kvinnors
könsorgan bör definieras som våld mot kvinnor.
• I fostran och utbildning för invandrarbarn och
-unga bör man speciellt beakta att förebygga
marginalisering av invandrarpojkar samt att trygga

fortsatta studier för invandrarflickor efter den
grundläggande utbildningen.

Utöka åtgärderna för att förebygga könat våld
• Antalet skyddshem bör utökas till att motsvara
internationella rekommendationer. Skyddshemmen bör beakta även specialgruppers behov.
• År 2013 bör man genomföra en uppföljningsstudie om våld i nära relationer, med fokus på
såväl kvinnor som män.
• Lagstiftningen gällande sexualbrott bör förnyas
i enlighet med internationella människorättsnormer. Att offret inte gett sitt samtycke är det
som definierar våldtäkt, inte fysiskt våld. Sådana
brott bör falla under allmänt åtal.
• En nationell enhet för att koordinera våldsförebyggande arbete grundas. Enheten ska även ha
specialkunskap om våld mot kvinnor. Dess uppgift
är att koordinera det multiprofessionella samarbetet mellan olika ministerier och områden.
• Ministerierna bör avsätta tillräckliga resurser för
att förverkliga programmet för att minska våld
mot kvinnor. Programmet publicerades år 2010
och sträcker sig till 2015.

Nej till prostitution och människohandel
• Alla fall av sexköp bör kriminaliseras emedan
den nuvarande lagstiftningen inte varit tillräckligt
effektiv.

• Utländska medborgare som är misstänkta för
prostitution får inte avvisas innan det utretts att
fallet inte är förknippat med människohandel.
• Man bör trygga ordinarie resurser för de tjänster
som föreningen EXIT- pois prostituutiosta (EXIT ut ur prostitution) erbjuder.
• Myndigheterna bör utbildas i att identifiera offer
för människohandel och i att vägleda offer för
människohandel in i hjälpsystemet.
• Stödsystemet för offer för människohandel bör
utvidgas till att omfatta även personer som fallit
offer för koppleri.

Stärk jämställdhetsmyndigheternas ställning
• Man bör utreda den bästa placeringen för regeringens jämställdhetsenhet med tanke på att
förverkliga integreringen av ett könsperspektiv.
Jämställdhetsenheten bör placeras hierarkiskt sett
högre för att motsvara praxis i andra EU-länder.
• Man bör förbättra möjligheterna för jämställdhetsombudsmannen att sköta sitt utvidgade
uppdrag.
• Regionförvaltningsmyndigheternas ansvar för att
främja jämställdhet bör förtydligas.
• Det bör framgå av tjänstebeteckningen för den
minister som ansvarar för jämställdhetsfrågor att
personen är jämställdhetsminister.
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