
 

Jämställdhet 

 

MP är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjlighet 

till självförverkligande och utveckling. Varje människa har rätt att vara den individ 

som hen vill vara. Vi är övertygade om att olikheter berikar och att mångfald, 

jämlikhet och jämställdhet är grunden för ett rättvist samhälle.  

 

Även inom etableringspolitiken behövs ett feministiskt perspektiv. Det handlar om 

att förstå maktstrukturer kopplade till kön, och att utveckla en etableringspolitik som 

skapar lika förutsättningar för etablering oavsett kön. Särskilda insatser behövs nu 

för att underlätta nyanlända kvinnors etablering. Nyanlända kvinnor tar, liksom 

kvinnor generellt i Sverige, ett större ansvar än män för hem och barn. Detta får 

konsekvenser för kvinnors deltagande i etableringsinsatser, deras inträde på 

arbetsmarknaden samt deras ekonomi. MP vill gynna nyanlända kvinnors 

arbetsmarknadsdeltagande och samtidigt underlätta för kvinnor att under 

föräldraledigheten kunna delta i olika aktiviteter, som till exempel underlättar 

språkinlärning och kontaktskapande.  

 

Nya förslag  

18. ge anhöriginvandrare till svenska medborgare rätt till etableringsinsatser, 

 

Anhöriga som beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till flyktingar och 

andra skyddsbehövande omfattas av lagen om etableringsinsatser. Däremot omfattas 

inte anhöriga om personen som den nyanlände har anknytning till är svensk 

medborgare. Majoriteten av de som beviljas uppehållstillstånd som anhöriga är 

kvinnor.  

 

 

 

 

 

 



 

19. modernisera Migrationsverkets handläggning av medlemmar i familj så att 

män och kvinnor får en likvärdig asylprövning, 

Med anledning av det uppdrag om jämställdhetsintegrering som regeringen gett 

Migrationsverket har myndigheten analyserat sin verksamhet utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Migrationsverket kunde konstatera att det finns skillnader i 

hur ansökningar från kvinnor och män i familj handläggs inom asylprövningen. 

Kallelser skickas oftast till mannen, män tas vanligtvis in först på utredning och mäns 

asylskäl utreds och bedöms utförligare än kvinnors. MP bör säkerställa att 

Migrationsverket vidtar åtgärder för att komma till rätta med dessa brister och ger 

alla sökanden en likvärdig handläggning oavsett kön.  

 

20. öka antalet platser på yrkesvux inom yrken som nyanlända kvinnor (som 

varken har studerat eller jobbat), ändå kan ha informell arbetslivserfarenhet av, 

 

För att underlätta för de kvinnor som saknar formell arbetslivserfarenhet vill 

partistyrelsen satsa där många har en lång, men informell erfarenhet. En prioritering 

av kompetenser som ligger nära hushållsarbete skulle göra skillnad för dessa kvinnor, 

såsom yrkesutbildning av barnskötare, kockar eller städerskor. MP bör verka för att 

utöka platserna på dessa typer av yrkes- och lärlingsutbildningar. Kvinnor ska inte 

låsas in i klassiskt kvinnligt kodade yrken, men får kvinnor kontakter i samhället och 

en egen försörjning är det ett viktigt steg.  

 

21. lägga ett särskilt fokus på nyanlända kvinnor i de moderna beredskapsjobben, 

 

Myndigheterna har fått i uppdrag att ta fram så kallade moderna beredskapsjobb. Det 

är enkla jobb med goda villkor inom staten. De moderna beredskapsjobben ska bestå 

av samhällsnyttiga arbetsuppgifter som behöver förstärkas eller som inte utförs idag, 

men som behöver göras. Här finns en viktig möjlighet att underlätta för fler 

nyanlända kvinnor att komma i arbete, men för att göra det måste ett sådant syfte 

tydliggöras i uppdraget.  

 

 

 

 



 

22. underlätta för fler öppna förskolor med språkstöd, 

 

På öppna förskolor deltar föräldrar och barn i pedagogisk verksamhet och lek när de 

vill och kan. De som besöker öppna förskolan är ofta föräldralediga med bebisar men 

det förekommer även verksamhet för äldre barn upp till 5 år. Öppna förskolor har 

varit ett framgångsrikt sätt för att få fler att prova på förskolan med sina barn. På 

vissa håll erbjuds också språkstöd under den öppna förskolan för nyanlända vuxna. 

Partistyrelsen vill att fler öppna förskolor med språkstöd inrättas och föreslår därför 

att partiet ska verka för ett ekonomiskt stöd till kommuner och 

civilsamhällesorganisationer för detta ändamål. 

 

23. kompensera för föräldraledighet i etableringen så att den som varit hemma med 

barn kan ta igen varje dag den missat, 


