Motion av Lisa Palm (Fi) och Maria Jansson (Fi) om att
öka kvinnors organisering, makt och inflytande
I mars 2018 presenterades rapporten "Kvinnors makt och inflytande".
Det var i stadens budget för 2017 som kommunstyrelsen fick i
uppdrag att i samarbete med civilsamhället utreda förutsättningarna
för makt och inflytande för flickor och kvinnor i ytterstaden.
Även uppdraget att stärka kvinnors organisering med fokus på kvinnor
i ytterstaden tillföll kommunstyrelsen tillsammans med
stadsdelsnämnderna. Uppdraget handlade i korthet om att genom
föreningsbidrag till kvinnoföreningar eller på annat sätt stärka
kvinnors makt och inflytande öka inflytandet i den lokala demokratin
och samhällsengagemang. Uppdraget resulterade i olika typer av
insatser som har varierat beroende på stadsdelsnämndernas behov.
Resultaten kan läsas i rapporten, men det är enkelt att konstatera att
det finns mycket att göra innan kvinnors handlingsutrymme ska bli
likvärdigt männens i Stockholm. Ett exempel är att utrikes födda
kvinnor deltar i valet till kommunfullmäktige i Stockholms stad i
betydligt lägre utsträckning än genomsnittet för samtliga inrikes födda
kvinnor och män, en differens på 29,2 procentenheter. Det är slående
siffror som visar på att faktorer som också klass, utsatthet för rasism
och diskriminering spelar roll.
I mars 2021 presenterade Jämställdhetsmyndigheten på uppdrag av
regeringen en förstudie av kartläggning som visar att kvinnor i lägre
grad än män deltar och engagerar sig i den lokala demokratins och
lokalsamhällets formella och informella sammanhang. Förstudien
gjordes i Åby, Hammarkullen och Oxhagen. Det är inte Stockholm,
men jämförbara med stadsdelsområden som också har lågt
valdeltagande och liknande resultat som visas i rapporten "Kvinnors
makt och inflytande".
Nästa år är det val igen. Vi ser även här att kvinnors valdeltagande är
lägre än män. Det är en demokratisk brist, i synnerhet när vi firar 100
år av kvinnlig rösträtt. Från juni 2018 och fram till september arbetade
Stadsdelsmammorna med att öka valdeltagandet i Rågsved med

omnejd. Satsningen var i linje med Sveriges Kvinnolobby projekt
"Rösträtt" som även det fokuserade på att nå utrikes födda kvinnor i
områden med lågt röstdeltagande. I Rågsved bidrog stadsdelens
arbete till att valdeltagandet höjdes i norra Rågsved från 56% (2014)
till 61% (2018) bland både kvinnor och män.
Därför föreslår vi i denna motion att stadsdelsnämnderna, i
samverkan med kommunstyrelsen, ska få uppdraget att tilldela
föreningsbidrag för att stärka kvinnors organisering i ytterstaden. Det
är viktigt för demokratin i stort och för att öka kvinnors egenmakt och
handlingsutrymme. Vi föreslår vidare att kommunstyrelsen ansvarar
för att det årligen tas fram en rapport som mäter kvinnors makt och
inflytande. Därtill en särskild satsning på att öka kvinnors
valdeltagande i områden där det idag är lågt.

Att kommunfullmäktige beslutar med bakgrund av ovan

Att ge kommunstyrelsen i samverkan med
stadsdelsnämnderna i uppdrag att införa ett särskilt
föreningsbidrag för att stärka kvinnors organisering
Att ge kommunstyrelsen i samverkan med
stadsdelsnämnderna får i uppdrag att genomföra insatser för att
öka valdeltagandet i områden där det idag är lågt
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen ta fram en
rapport för att mäta kvinnors makt och inflytande i Stockholms
stad

