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Vårt Arjeplog – Jämställdhet, vad ska det vara bra för? 
 

När jag tänker på att vi har fyra barn, tre pojkar och en flicka, och hur olika de är som 

individer, så är det klart att även jämställdhetsfrågorna dyker upp i huvudet. Jag anser 

naturligtvis att jag behandlar barnen utifrån vilka individer de är och inte utifrån unkna 

föreställningar om hur ett kön ”är” och ska behandlas. Men ibland får jag krypa till korset och 

jag ser att det finns en skevhet. Det är nyttigt för mig. 

 

I kommunen har vi skrivit på CEMR-deklarationen - den europeiska deklarationen för 

jämställdhet på lokal och regional nivå, där vi lovar att ”stärka demokratin, förbättra 

servicekvaliteten och ha en god förvaltning”. Men varför gör vi det? 

 

Min dotter, min syster, min gamla moster ska inte behandlas annorlunda för att de är kvinnor. 

Punkt. Vi tror så mycket. Vi tror att vi behandlar alla jämställt, men det beror många gånger 

på om vi har rätt glasögon på oss. Genusglasögonen. Flickorna i förskolan ska inte förväntas 

vara tysta och snälla och sitta emellan pojkarna när lunchen serveras ”för att det blir så stökigt 

annars”. Den gamla kvinnan ska inte skickas hem med ett recept mot sin psoriasis medan 

mannen får komma till kliniken och bli insmord ”för han behöver den hjälpen”. Vi ska inte 

lägga 70 procent av fritidsbudgeten på anläggningar som till större del visar sig användas av 

pojkar. 

 

För att kunna göra något åt skevheter måste man se dem. Skrapa på ytan. Vända på frågorna. 

”Är det fler flickor än pojkar som inte äter maten i skolbespisningen?”, ”får kvinnorna som 

ringer till fastighetsskötarna hjälp fortare och med mer saker än männen som ringer?”. Vi 

måste mäta och ha fakta. 

 

Och göra något åt saken. För min dotters skull. Och för mina söners skull. Och för era barns 

skull. Bemötande, service och hur vi fördelar våra resurser ska ske på ett likvärdigt sätt för 

kvinnor och män, flickor och pojkar. Både för de som arbetar i vårt lag och för den som 

använder vår service. 

 

Det är det vi har lovat. 
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