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Jämställdhet inte för men oavsett kön 
 
Moderaterna har tagit stafettpinnen i jämställdhet och vänstern svarar med att raljera över att 
Reinfeldt inte använder vänsterns ord – rätt ord. I vänsterkamraternas sällskap är varje 
argument som inte inleds med ordet ”könsmaktsordning” per definition ett sexistiskt angrepp 
på feminismen. 
 
Handlar jämställdhet bara om ord? Vi satsar istället på att leverera konkreta resultat, på en 
politik som inte i första hand heter något, utan gör något. Vi heter inte något med miljö-, och 
till skillnad från Vänsterpartiet kallar vi oss inte kvinno-parti. Vi levererar istället en bättre 
miljö- och jämställdhetspolitik än dem som satsar på namn. Men ska vi ändå tala om ord så 
finns ett som är grunden för den borgerliga idén – individen. 
 
Vi talar om individers, inte kollektivens rätt till lika möjligheter. Vi ser inget egenvärde i att 
fler chefer är kvinnor; kvinnor sitter inte på särskild kompetens i egenskap av kvinnor, 
kompetenser som alla kvinnor har och alla män saknar. Istället ser vi värdet i att den som har 
bäst kompetens för jobbet, man eller kvinna, får jobbet. Idag är det inte så. Sverige har en av 
världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Glastak står i vägen för kvinnor som är väl 
lämpade för chefsjobb och fördomar hindrar män som vore fantastiska förskolelärare.  
 
Vänsterpartiet ställer kollektiv mot kollektiv, män mot kvinnor. I sitt partiprogram skriver de 
att en ” utvidgning av kvinnors makt, inflytande, utrymme och inkomster kommer att innebära 

en inskränkning för män”  och att män måste ”minska sin resursförbrukning för att 

möjliggöra för kvinnor att öka sin förbrukning”.  
 
Moderat jämställdhet handlar inte om att hindra män utan om att undanröja befintliga hinder 
för kvinnor. RUT-avdraget för hushållsnära tjänster är ett exempel. Vänstern vill ta bort RUT 
för att män inte ska ”slippa undan” städning. Vi vill, istället för att tvinga män att jobba 
mindre och dammsuga mer, underlätta för både män och kvinnor att kombinera karriär med 
familj. 
 
Inte heller kvinnor vinner på Vänsterpartiets försök att omfördela problem istället för att lösa 
dem. Skattehöjningar drabbar dem som redan idag har svårt att leva på sina inkomster, främst 
kvinnor. Vänsterpartiets nedskärningar i rättsväsendet skulle drabba de som sedan länge 
upplever mest otrygghet, främst kvinnor. Vänsterpartiets halvtidsfrigivningar av 
förstagångsdömda skulle ge män som döms för våld i nära relationer och våldtäkt, ofta 
förstagångsdömda, en väg ut ur fängelset efter halva strafftiden. Gynnas kvinnor av detta? 
 
Vår jämställdhetspolitik levererar konkreta resultat, tex gör jobbskatteavdraget mångdubbelt 
större skillnad för lågavlönade kvinnor än LO-avtal någonsin gjort. Vår politik gynnar både 
män och kvinnor, och ställer inte kollektiv mot kollektiv. Vi tror inte på lika rättigheter för 
könskollektiven – vi tror på lika rättigheter för individen oavsett kön. 
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