
Jämställdhet

#46

Inskickad av: GUNNAR ENGLUND

Motionär: Seniornätverket +65, Norrtälje, Bengt Ericsson

Åldern i arbetslivet

Till Centerpartiets partistämma

 

Motion om - Ålderism i arbetslivet

 

 

Med begreppet ålderism menas fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår 

från en människas ålder och som kan leda till diskriminering.

 

Åldersdiskriminering tycks inte minska i arbetslivet trots höjd pensionsålder och 

brist på arbetskraft i många branscher. Diskriminering på grund av ålder är lika stark som 

etnisk diskriminering, enligt svenska forskare. Vi lever allt längre men den som söker nytt

jobb i medelåldern märker att det ofta är svårare.

 

Clary Krekula, docent i sociologi vid Karlstads universitet, har forskat i flera år på 

åldersdiskriminering och ser två anledningar till att äldre har det tufft på 

arbetsmarknaden. Även hon ser att fördomar spelar in, många har en skev bild av hur 

äldre personer faktiskt är. Det är en myt att äldre skulle bli kvar kortare tid. Och det är en 

vanföreställning att ålderssiffran säger något om en person.

 

De flesta arbetsgivare räknar med att vi går i pension vid 65. Då kan det vara lätt att 

tro att en yngre kandidat är en garanti för att personen kommer att stanna kvar länge och 

växa in i rollen. Men så är det inte, vi flyttar oss på arbetsmarknaden och de som är mest 

rörliga är människor kring 30–40 år, säger Clary Krekula.

 

Kvinnor tenderar att drabbas hårdare av åldersdiskriminering än män. Troligen har 

det att göra med att utseende är mer kopplat till just kvinnor, och där åldern anses vara av 

betydelse.

 

Äldre är lika positiva till och glada över sitt arbete som yngre, ju äldre man är desto 

mer jobbar man för att hålla sig i form och viljan att trappa ned sjunker med stigande 



ålder. När det gäller viljan att lära nytt och utforska nya möjligheter fann forskarna ingen 

betydelsefull åldersskillnad.

 

En ny svensk undersökning, gjord av branschorganisationen Sveriges 

Företagshälsor, visar också att ju äldre vi blir, desto färre sjukdagar har vi. En annan 

forskare Magnus Carlsson, Linnéuniversitetet, menar att åldersdiskriminering är mycket 

negativ för tillväxt och välfärd. Det skapas inlåsningseffekter, folk vågar inte söka nytt 

jobb, vilket också för den enskilde ger känslan av att inte vara behövd.

Trots allt detta är bilden inte lika mörk inom alla branscher. Inom till exempel 

konsultbranschen värdesätts senioritet och erfarenhet mera. Arbeten som projektledare, 

byggledare och kreditbedömare är exempel på detta.

 

HEMSTÄLLAN

Vi hemställer att Centerpartiets partistämma beslutar ge uppdrag till Centerpartiets 

partistyrelse att arbeta för

 

att Centerpartiet verkar för att åldersdiskriminering i arbetslivet motverkas 

med avsikten att bättre utnyttja äldres erfarenhet.

 

Norrtälje den 29 januari 2019

Centerpartiets nätverk 65+ i Norrtälje kommun

kontaktperson: Bengt Ericsson, e-post bengt14203@telia.co

 

Jag/vi föreslår partistämman besluta

HEMSTÄLLAN Vi hemställer att Centerpartiets partistämma beslutar ge uppdrag 

till Centerpartiets partistyrelse att arbeta för att Centerpartiet verkar för att 

åldersdiskriminering i arbetslivet motverkas med avsikten att bättre utnyttja äldres 

erfarenhet.

#455

Inskickad av: Anna Kläppe

Motionär: Centerkvinnornas förbundsstyrelse

Utred porrens skadeverkningar på barn och ungas hälsa

När Sverige år 1999, som första land i världen, införde förbud mot köp av sexuella 

tjänster innebar lagen en perspektivförskjutning. Uppmärksamheten riktades mot 

köparna. Utvärdering av lagen visar att förbudet har fått avsedda effekter, att efterfrågan 

på sexuella tjänster har minskat samt att vi i jämförelse med andra länder har 



förhållandevis lite av prostitution och människohandel för sexuell exploatering i vårt 

land.

Dock har en annan marknad ökat med tydlighet. En helt öppen och legal marknad 

vars affärsidé är att tillhandahålla bilder, såväl stillbilder som rörliga bilder av sexuell 

exploatering. Nämligen pornografin. Kopplingen mellan människohandel, sexuell 

exploatering och prostitution är uppenbar. Idag är det ganska uppenbart att porrindustrin 

har samma effekt.  Porrindustrin innefattar ofta samma exploatering av människor som 

systemet med prostitution. Porrindustrin bidrar till att öka efterfrågan på unga människor, 

framför allt unga kvinnor. Både för själva porrproduktionen men också för exploatering i 

prostitution. Porr i dag är ofta oerhört grov med sadistiska våldsinslag såsom slag och 

strypning samt olika former av verbal och fysisk förnedring. Den som utnyttjas i 

porrproduktion får också leva med att bilderna och filmsekvenserna finns kvar för alltid 

på Internet.

Idag exponeras i stort sett alla barn för pornografi under sin uppväxt. 

Genomsnittsåldern för när barn första gången ser pornografiskt rörligt material är 12 år. 

Det kan ske redan i förskoleåldern men framförallt under grundskoleåren, genom bland 

annat pop-up annonser och länkade filmer. Detta leder oundvikligen till en snedvriden 

bild på sexualitet, sin kropp och vad som är rätt och fel.

De regler och den lagstiftning som finns för att skydda barn från pornografi skrevs 

innan barn hade tillgång till internet. I butiker får porren inte exponeras i barnhöjd, 

porrfilmer får inte visas på TV under tider då barn brukar titta, och det är ett brott att sätta

upp en pornografisk bild på allmän plats. På nätet når våldsporren våra barn på några 

sekunder, dygnet runt. Lagstiftningen har inte hängt med!

Det finns forskning som visar att konsumtion av såväl vålds- som 

ickevåldspornografi gör män i normalpopulationen mer sexuellt aggressiva samt 

producerar attityder som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor.

Skolsköterskor, barnpsykologer, läkare, kriminologer med flera vittnar från sitt 

dagliga arbete med barn, om bland annat porrberoende, sexuellt våld, sexuella 

trakasserier och övergreppslekar där pojkar går över flickors gränser. Läkarteamet på 

Södersjukhusets våldtäktsmottagning i Stockholm skriver i Dagens Nyheter våren 2018 

att dubbelt så många unga flickor söker sig till nämnda mottagning och adresserar bland 

annat killars porrkonsumtion.

Vi behöver göra mer för att skydda de mest utsatta mot sexuell exploatering genom 

att ta ställning mot porr med vålds- och förnedringsinslag. En utredning som belyser vilka

konsekvenser den här typen av pornografi får, både för de som konsumerar samt för dem 

som medverkar. Vi är oroade över vilka konsekvenser detta får för unga människors syn 

på sexualitet och för synen på jämställdhet.

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Centerkvinnornas förbundsstyrelse;

Att Centerpartiet verkar för en statlig utredning som undersöker pornografins 

skadeverkningar på barn och ungas hälsa och relationer. 

Jag/vi föreslår partistämman besluta

Att Centerpartiet verkar för en statlig utredning som undersöker pornografins 

skadeverkningar på barn och ungas hälsa och relationer.



#457

Inskickad av: Anna Kläppe

Motionär: Centerkvinnornas förbundsstyrelse

Inrätta ett hederscentrum för människor som utsätts för hedersförtryck.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och utsatthet ökar idag i Sverige. Flera

undersökningar har gjorts för att få en övergripande bild av omfattningen. 

Ungdomsstyrelsens rapport från 2009 visade att ungefär 70 000 ungdomar var drabbade. I

en annan undersökning från 2014 låg siffran på ca 100 000 drabbade. Utöver dessa siffror

tillkommer utsatta vuxna och en övertygelse från forskare om stora mörkertal.

Samtidigt är kunskapen om dessa frågor eftersatt och bristfällig runt om i landet, 

både inom kommunernas socialtjänst, polis och sjukvården. Hedersrelaterad brottslighet 

är ofta mycket komplext och kräver stor samverkan, snabbhet och specialkunskaper. Att 

arbeta med dessa frågor handlar om att arbeta förebyggande, informationsskapande om 

både vad det är samt hur de kulturella skillnaderna ger sitt uttryck. Det finns ett tydligt 

behov av att höja allmänhetens kunskapsnivå.

Idag har Östergötlands Länsstyrelse regeringens uppdrag att arbeta nationellt för att 

förebygga hedersrelaterad brottlighet, genom olika regionala och nationella 

regeringsuppdrag motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt förhindra att unga blir 

gifta mot sin vilja såväl som att motverka könsstympning. Under 2018 var det 959 

ärenden till hedersteamet i Östergötland.

På partistämman i Malmö antogs ett förslag om att arbeta mer för att sprida kunskap 

om hedersrelaterad problematik i skolan och inom socialtjänsten. Nu anser 

Centerkvinnorna att det är dags att gå vidare med denna fråga och bli mer konkret. 

Centerkvinnorna anser att de erfarenheter som länsstyrelsen i Östergötland har skaffat sig 

är mycket värdefull kunskap som måste tas till vara och utvecklas för hela Sverige. 

Uppdraget som Länsstyrelsen i Östergötland har fått från regeringen löper ut 2020. Vad 

som händer där efter är just nu oklart.

Eftersom hedersrelaterad problematik ökar och kunskapen runt om i landet är 

eftersatt behöver detta arbete prioriteras. Vi anser att ett nationellt hederscentrum 

permanentas som en nationell samordnande funktion som utgår från länsstyrelserna runt 

om i landet. Vi anser att nationellt centrum inrättas i landet, men med decentraliserade 

team på samtliga länsstyrelser i landet för att arbeta med dessa frågor. Länsstyrelserna ska

vara samordnare där kommunernas socialtjänster, skolan, regionernas hälso-/sjukvård och

polis ska vara starkt sammankopplade.

Jag/vi föreslår partistämman besluta

Att Centerpartiet verkar för ett permanent nationellt hederscentrum för människor 

som utsätts för hedersförtryck

Att Centerpartiet verkar för att alla kommuner ska åläggas att ta fram en 

handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck




