Malmö skriver under Nordiskt forums slutdokument
Malmö stad har som mål att vi ska ligga i framkant vad de gäller verksamhetsutveckling inom
jämställdhet. Under fyra dagar var Malmö stad värd för kvinnokonferensen Nordiskt forum, den
största kvinnokonferensen på 20 år. Nordiskt forum har varit viktigt för att ytterligare
uppmärksamma och driva på frågor om kvinnors rätt¡gheter. Under forumet har forskare, aktivister,
politiker, föreníngar och författare samlats för att diskutera och dra upp strategier för framtidens
jä mstä

lldhetspolitiska utma ninga r.

Engagemanget för jämställdhetsfrågorna har sträckt sig långt utanför mässhallarna i Hyllie och vi är
glada över att vi är många som dríver på för en jämställd och rättvis värld. Det är viktigt att de krav
och det enþagemang som finns är fortsatt levande i hela samhället och att tillsammans bygger vidare

för förändring. Nordiskt forum resulterade bland annat i ett slutdokument "Feministiska
överenskommelser och krov" med politiska krav till myndigheter och regeríngar i Norden, kraven har
sin utgångspunkt ifrån handlingsplanen som världens regeringar skrev under i Beijing 1-995 för att
förverkliga kvinnokonventionen.
Malmö stad vill ta en aktiv roll i att skapa ett jämställt samhälle, vi har redan ett aktivt arbete
med jämställdhet i alla våra verksamheter och har en jämställdhet som går från ord till handlíng
därför vill vi också ta till oss de krav och rekommendationer som ställs i Nordiskt forums

slutdokument. Därför kommer vi, i den ídag styrande majoriteten bestående av
Socialdemokraterna, VänsterpartÍet och Miljöpartiet, att titta på vilka rekommendationer som
kan bli en del av Malmös framtida utveckling och jämställdhetspolitík om vi får fortsatt
förtroende efter september. Det innebär bland annat att vi kommer:
Ha en jämställdhetsíntegrerad kommunal verksamhet så

att könsperspektivet synliggörs i
jämställdhetspolitiska
underlag och beslut och att de
målen systematiskt följs upp och läggs
till grund för nya insatser (se slutdokumentet punkt 9)
Arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor. (punkt a)
Följa upp och verka för minskad inkomstskillnad mellan manligt dominerade respektive

kvinnligt dominerade yrkesgrupper i Malmö stad såvälgenom löneöversyn som trygga

villkor(punkt 3 och 6)
Arbeta för att synliggöra det obetalda omsorgsarbetet och ta fram åtgärder som leder till
ökad jämställdhet. Detta ska ske bland annat med stöd från malmökommissionens arbete

(punkt

1-)

Fortsätta att stötta och uppmuntra kvinnorörelsens organisationer och se dem som en viktig
och aktiv part för e mer jämställd stad (punkt 12)
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