
Jämställdhet för Sverige framåt 
	

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti. 
Vi vill se ett Sverige där kvinnor och män 
har lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. 
Centerpartiet är det enda av 
riksdagspartierna som har haft två kvinnliga 
partiledare, och just nu har en ung, 
välutbildad, tydlig och kompetent kvinna 
med höga förtroendesiffror. Detta säger 
mycket om Centerpartiets synsätt och 
förhållning till kvinnlig kompetens. 
Alla som anser att jämställdhet är viktigt, bör 
inför valet granska de olika partiernas 
partistyrelser. Hur många kvinnor respektive 
män sitter i styrelser och tar beslut och leder 
partiets politik framåt? Kvinnors kompetens, 
förmåga och vilja att vara delaktiga i beslut 
och att påverka till ett bättre hållbart 
samhälle är lika stor som mäns. 
Centerpartiet i Mönsterås strävar efter att ha 
en jämn fördelning av kvinnor och män både 
på kommunvalslistan och på 
förtroendeposter i nämnder och styrelser. 
Det är inget problem för oss utan är en 

naturlig konsekvens av att vi har många kompetenta kandidater av båda könen. 
 
 
 
Centerpartiet arbetar för att: 
 

• Det ska bli lättare för kvinnor att vara egenföretagare. Vi vill att fler ska starta eget 
eller ha möjlighet att byta arbetsgivare. Det möjliggörs bäst genom att den offentliga 
sektorn öppnas upp, alltså att det inte bara är kommun eller landsting som driver 
verksamhet inom skola och sjukvård. Det är vanligt att företag startas inom den 
bransch där man arbetat och som man behärskar. Därför är det mycket olyckligt för 
kvinnligt företagande om samhället försvårar företagande inom dessa 
kvinnodominerade branscher. 
   
Vi vill att fler tjänster ska ingå i RUT-avdraget och att taket – hur mycket tjänster man 
får köpa med avdrag – höjs. På så vis gör vi fler svarta jobb vita. Samtidigt startas fler 
företag inom kvinnodominerade yrken och fler jobb skapas. 
 

• Centerpartiet vill utjämna löneskillnaden mellan män och kvinnor samt sänka skatten 
för låg- och medelinkomsttagare vilka ofta är kvinnor. Alla osakliga löneskillnader ska 
försvinna.  



• Människors ska betala inkomstskatt som enskilda individer. Därför motsätter vi oss all 
form av sambeskattning. Sambeskattning innebär att båda makarna i ett gift par 
beskattas för hälften av de gemensamma inkomsterna. För par med stora 
inkomstskillnader innebär detta att det inte blir lönsamt att arbeta för den som har lägst 
inkomst (oftast kvinnan). Alltså binder sambeskattningen kvinnor till hemmet och till 
att ta hand om barnen istället för att jobba. Det här är en frihetsfråga för kvinnor. 
Möjligheten till egen försörjning är avgörande för att vara självständig och inte behöva 
vara ekonomiskt beroende av sin partner. Vi vill inte skruva tillbaka klockan till tidigt 
70-tal och tiden före sambeskattningen avskaffades i Sverige. 
 

• Fortsätta motverka våld mot kvinnor. Centerpartiet har nolltolerans mot våld och 
diskriminering. Centerpartiet vill även att det ska bli lättare att byta identitet för utsatta 
och förföljda kvinnor. Öka kunskapen hos t.ex. vårdpersonal kring våld i nära 
relationer. Förbättra vittnesskyddet så att fler vågar anmäla och satsa mer på tjej- och 
kvinnojourer. 
 

• Att föräldrar i större utsträckning ska dela på föräldraledigheten Genom att tredubbla 
jämställdhetsbonusen vill Centerpartiet att det ska bli lönsamt att dela på 
föräldraledigheten. Barnet får därmed en möjlighet att få god relation med båda 
föräldrarna och det förbättrar kvinnors möjlighet på arbetsmarknaden. Däremot vill vi 
inte tvinga föräldrar att dela på föräldradagarna och vi vill inte se en kvoterad 
föräldrapeng. 
 

• Att det ska införas en VAB-bonus så att de föräldrar som delar lika på att vara hemma 
med sjukt barn får en bonus i form av pengar. ”För att föräldrar i större utsträckning 
ska ta gemensamt ansvar för VAB-dagar behövs ekonomisk uppmuntran att fördela 
jämställt. Forskning visar tydligt att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är bra 
både för barnet och för familjen. Kvinnors sjukskrivning går ned, mannens livslängd 
ökar, barnets kognitiva utveckling ökar och risken för skilsmässor och våld minskar. 
Informationen omkring detta behöver förbättras genom ett uppdrag till 
Pensionsmyndigheten PPM i samverkan med berörda parter såsom skola, mödravård 
och Försäkringskassan” (Solveig Zander C talesperson i socialförsäkringsfrågor) 
 

• Centerpartiet i Mönsterås kommun delar varje år ut ett pris till en kvinnlig företagare 
på internationella kvinnodagen. Det gör vi eftersom vi vill uppmuntra två av våra 
hjärtefrågor: Företagande och jämställdhet!  

 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Anders	Johansson	(C),	kommunalråd	

Jämställdhet	är	en	mänsklig	rättighet.	Jämställdhet	är	en	förutsättning	
för	en	bra	kommun	och	hela	samhället.		Lika	villkor	för	kvinnor	och	män	
är	också	en	förutsättning	för	god	tillväxt	och	välmående.	Därför	har	vi	
alla	ett	ansvar	för	att	verka	för	jämställdhet.	Alla	aktörer	kan	bidra	och	
det	är	viktigt	att	vi	gör	det	tillsammans.	Det	är	tillsammans	vi	skapar	

	förändring	och	går	framåt!	


