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Mänskliga rättigheter i 
Stockholms stad  
 
 
 



• Kansliet för mänskliga rättigheter och 

demokratiutveckling  

• MR-rådets arbete 

• Jämställdhet och jämställdhetsintegrering  

• Hbtq-frågor 

 

 

Upplägg 



• Stödjer stadens verksamheter  

• Sätta fokus på kvalitetsarbetet 

• Alla Stockholmare  

• Lika rättigheter och möjligheter  

Kansliet för mänskliga rättigheter 
och demokratiutveckling  



  

• Ojämlika livsvillkor  

• Mänskliga rättigheter 

respekteras inte fullt ut 

• Stadens verksamheter bidrar 

Varför? 
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• Barnrätt 

• Tillgänglighet  

• Ytterstadsutveckling  

• Delaktighet 

• Nationella minoriter   

 

• Antidiskriminering  

• Jämställdhet  

• Jämlikhet 

• Anitrasism 

• Normkritik 

Vilka områden arbetar kansliet med? 
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• Resurs för stadens verksamheter  

• Dialog mellan civilsamhället och politiken 

 

• Politiker och sakkunniga från civilsamhället  

Rådet för mänskliga rättigheter  
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Jämställdhet  och jämställdhetsintegrering  

 

 

o Mål för jämställdhet  

 

o Jämställdhetsintegrering 

 

o Jämställdhet/jämlikhet 
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Nationella jämställdhetspolitiska mål 

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 

egna liv. 

 
• En jämn fördelning av makt och inflytande. 

 

• Ekonomisk jämställdhet. 

 

• Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet. 

 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

 

 



Budget 2016 

Stockholm är en jämställd stad där makt och 

resurser fördelas lika 

 

Stadens egen verksamhet ska bidra till ökad 

jämställdhet 

 

Alla förvaltningar ska ha könsuppdelad statistik 

och analysera resursfördelningen utifrån kön  

 

 

Ett Stockholm för alla 



 

 

2. Hierarki 

Mannen som norm för det 

mänskliga och allmängiltiga. 

Manligt genus högre  

status än kvinnligt genus. 

 

 

 

1. Isärhållande 

Manligt och kvinnligt som 

varandras motsatspar. 

 

 

Genussystemet 
 



Intersektionalitet 

Etnicitet 

Ålder 

Sexualitet 

Funktions- 

förmåga 

Kön 



Kvinnor och män i maktpositioner:  

– Politik 

– Offentlig förvaltning 

– Näringsliv 

 

Kvinnor och mäns inflytande 

i beslut som rör dem 

  

En jämn fördelning av makt och inflytande 



Ekonomisk jämställdhet 

2016-03-07 

Sid 14 



 

• Arbete och försörjning 

– könssegregerad 

arbetsmarknad 

– kvinnor arbetar deltid 

– löneskillnader 

 

 

 

• Utbildning 

– skolresultat 

– psykiskt mående 

– stereotypa val till gymnasiet  

 

Ekonomisk jämställdhet 
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• Arbete och försörjning  

• Hälsa  

 

• 2/3 av all omsorg av äldre utförs av anhöriga. 

• 1/3 står kommunen för 

• Kvinnor tar ut 75 % av 

föräldrapenningsdagarna, män 25 %. 

 

 

Jämn fördelning av det obetalda hem och 
omsorgsarbetet 
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• varje år polisanmäls 30 000 fall av misshandel 

mot kvinnor  

• ca 15 000 offer och förövare en nära relation  

• 2 500 fall av grov kvinnofridskränkning  

 

• omkring 17 kvinnor mördas varje år 

• stort mörkertal 

 

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
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Jämställdhetsintegrering 

 

 

• Strategi som antagits för att nå målet om jämställdhet 

 

• Utförs av medarbetarna i verksamheten 

 

• Leder till förändring av hur vi utför vårt arbete 

 
 

 



• Stadsövergripande program för jämställdhet  

• Könsuppdelad uppföljning av indikatorer 

• Jämställdhetsnätverk 

• Stödmaterial för jämställdhetsintegrering 

På gång i staden 
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• Program för lika rättigheter och 

möjligheter oavsett sexuell 

läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck 

• Utbildningsförvaltningen, 

särskilda medel avsatta  

• Intern hbtq-utbildning, pilot 

under våren 

 

Hbtq 
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Tips! 

Brukare ger personal jämställdhetsutbildning 

 

Funkisprojektet  

 

Jämställ.nu   

 

jennifer.bolin@stockholm.se 

 

Tel. 08- 508 29 451 

 

Tack för mig! 

https://vimeo.com/67163611
http://www.funkisprojektet.se/om-projektet/
http://www.jamstall.nu/
mailto:jennifer.bolin@stockholm.se

