Lund - en jämställd kommun?
Det demokratiska samhället bygger på idén om alla människors lika värde. En väl
fungerande demokrati förutsätter att makten är jämnt fördelad mellan de kvinnor och
män som lever i samhället. Miljöpartiet är ett feministiskt parti och vi vill att varje
människa ska få utvecklas som individ utan att låsas fast i könsbundna förväntningar och
normer.
Lund är Sveriges första MR-stad. Att vara en MR-stad innebär bland annat att kommunen
arbetar internt för att motverka diskriminering och främja människors möjligheter att få
sina rättigheter tillgodosedda på likvärdiga villkor. Det kan till exempel gälla beslut om
bostadsplanering, trafikplanering, utbildning och äldrevård.
Lunds kommun har anslutit sig till Skånes regionala strategi för jämställdhet Ett jämställt
Skåne. Strategin anpassar de nationella jämställdhetspolitiska målen utifrån skånska behov
och förutsättningar. Arbetet sker tillsammans med kommunala och externa aktörer. Det
första delmålet för Ett jämställt Skåne är: En jämn fördelning av makt och inflytande.
Jämställdhet är en förutsättning för demokrati. Att bli mer demokratisk är att låta fler röster
bli hörda och få ta del av fler perspektiv, för att kunna fatta ännu bättre beslut. En jämn
fördelning av makt och inflytande är alltså en grundbult i en demokratisk kommun. Det går
inte att vara demokratisk om kvinnor och män inte har samma möjligheter att påverka inom
politiken. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum kartlägga och analysera huruvida
kommunen lever upp till kriterier för jämställdhet mellan män och kvinnor.
Tid och utrymme på möten
Inom politiken ska människor få synas på lika villkor. Alla ska känna sig inkluderade och få
utrymme att komma till tals. Det finns olika sätt att mäta och undersöka nuläget, exempelvis
appar som GenderTime. Talartidsbegränsning är ett sätt att se till att fler får komma till tals.
Tid och utrymme på scenen
Arrangemang och program anordnade av Lunds kommun ska ha lika många män som
kvinnor som talare. Gäller såväl interna program, som riktar sig till anställda inom
kommunen, som externa publika arrangemang. Det behövs en genomlysning av hur män
respektive kvinnor syns i kommunens externa och interna arrangemang.
Tid och utrymme i extern kommunikation
Modern politik utspelar sig i hög grad i medierna och den påverkas också i hög utsträckning
av medierna. Medierna utövar en avsevärd makt i betydelsen vilka frågor som diskuteras och
vilka som får komma till tals. Kvinnliga politiker är både underrepresenterade och döms
hårdare i media än sina manliga kollegor. Kommunen har dock ansvar för vilka
representanter får synas i Lunds kommuns externa kommunikation. Det behövs en
genomlysning av hur män respektive kvinnor lyfts fram och syns i kommunens egen externa
kommunikation de senaste åren.
Politiska förtroendeuppdrag
En indikator på att kvinnor har det tuffare i politiskt arbete är att kvinnor generellt sett
hoppar av sina politiska uppdrag i större utsträckning än män (enligt SCB gäller detta
särskilt unga kvinnor) och oftare tackar nej till att kandidera igen. Detta är sannolikt en av
förklaringarna till att den mest mansdominerade positionen i kommunal politik är
kommunstyrelsens ordförande som nu till 68% innehas av män. En MR-kommun behöver ha
lokal kännedom om fördelningen män och kvinnor som behåller respektive lämnar sina
förtroendeuppdrag i förtid, samt vilka som avstår från att kandidera för en ny mandatperiod.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att säkerställa att ett
jämställdhetsperspektiv finns med i planering, beslutsfattande, genomförande samt
uppföljning i Lunds kommun genom att uppdra åt kommunkontoret
-

att genomföra en kartläggning gällande jämställdhet i tid och utrymme på politiska
möten, och att uppföljning görs med förslag på konkreta åtgärder
att kartlägga jämställdhet i kommunens program och arrangemang 2019-2020 och
att förslag på konkreta åtgärder tas fram
att göra en översyn gällande jämställdhet i kommunens externa kommunikation
2019-2020 med analys och förslag på konkreta åtgärder
att kartlägga fördelningen män och kvinnor som behåller respektive lämnar sina
politiska förtroendeuppdrag i förtid 2015-2020, och att det kompletteras med förslag
på åtgärder
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