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MÅL 5:  
JÄMSTÄLLDHET
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

JÄMSTÄLLDHET

5.1  Avskaffa alla former av diskriminering 
av alla kvinnor och flickor överallt.

5.2  Avskaffa alla former av våld mot alla 
kvinnor och flickor i det offentliga och 
privata rummet, inklusive människohandel, 

sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

5.3  Avskaffa alla skadliga sedvänjor,  
såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap  
och tvångsäktenskap samt kvinnlig  

könsstympning.

5.4  Erkänna och värdesätta obetalt om
sorgs och hushållsarbete genom att till
handahålla offentliga tjänster, infrastruktur 

och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar 
inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som 
är nationellt lämpligt.

5.5  Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt 
deltagande och lika möjligheter till ledar
skap på alla beslutsnivåer i det politiska, 

ekonomiska och offentliga livet.

5.6  Säkerställa allmän tillgång till sexuell 
och reproduktiv hälsa och reproduktiva 
rättigheter i enlighet med överenskommel

serna i handlingsprogrammet från den internationella 
konferensen om befolkning och utveckling, Peking
plattformen samt slutdokumenten från respektive 
översynskonferenser.

5.A  Genomföra reformer för att ge kvinnor 
lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet 
att äga och kontrollera mark och andra  

former av egendom samt tillgång till finansiella tjäns
ter, arv och naturresurser, i enlighet med nationell 
lagstiftning.

5.B  Öka användningen av gynnsam teknik, 
i synnerhet informations och kommunika
tionsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

5.C  Anta och stärka välgrundad politik och 
genomförbar lagstiftning för att främja jäm
ställdhet och öka alla kvinnors och flickors 

egenmakt på alla nivåer.

samhället i både den politiska, akademiska och privata 
sektorn. De arbetar även för att minska våld mot 
 kvinnor i konflikt. 
 
SVERIGE
Sverige har i internationella jämförelser hög syssel
sättningsgrad för kvinnor mellan 20 och 64 år. Men 
män i Sverige äger fortfarande mer och tjänar mer än 
kvinnor medan kvinnor har huvudansvaret för det 
obetalda hem och omsorgsarbetet. 

ELEVER PRATAR FEMINISM MED  
FN-FÖRBUNDEN I SVERIGE OCH ZIMBABWE
Under 2016 distribuerade FNförbunden i Zimbabwe 
och Sverige boken ”Alla borde vara feminister” av 
Chimamanda Ngozi Adichie till gymnasieskolor. 
Elever som hade deltagit i projekten från respektive 
länder fick chansen att under en digital konferens 
prata om feminism. 

SAMMA VILLKOR OAVSETT KÖN
Mål 5 handlar om jämställdhet. Kvinnor och flickor, 
män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och 
möjligheter. Flickor och kvinnor ska ha makt över 
sina egna liv och bestämma över sina egna kroppar. 
Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen ser 
annorlunda ut. Flickor tvingas in i barnäktenskap och 
utsätts för könsstympning medan kvinnor inte har 
samma möjlighet till betalt arbete eller politiskt enga
gemang som män. Pandemin har bland annat inne
burit att våld i nära relationer har ökat såväl som 
 risken för att flickor gifts bort.1 Att stärka flickors och 
kvinnors rättigheter är ett effektivt sätt att bekämpa 
fattigdom och skapa förutsättningar för fredliga 
 samhällen. 

FN:S ARBETE FÖR JÄMSTÄLLDHET
FN:s befolkningsfond (UNFPA) arbetar med att stärka 
flickors och kvinnors rättigheter. De arbetar för att 
stoppa barnäktenskap och könsstympning genom ut
bildningsinsatser i samhällen där skadliga traditioner 
är djupt rotade. Genom att involvera nyckelpersoner i 
samhället främjas förändring och allt fler överger de 
skadliga sedvänjorna. UNFPA arbetar även på policy
nivå för att se till att stater gör barnäktenskap olagligt. 

UN Women arbetar för att öka jämställdheten med 
flera olika fokusområden. De arbetar för att fler kvin
nor ska få möjlighet att sitta på ledande positioner i 

1 https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-05

VAD KAN DU GÖRA?

Bli månadsgivare! Bli månadsgivare till FN-
förbundets projekt Flicka så bidrar du till att 
stärka kvinnors rättigheter.

Säg ifrån! Om du upplever könsdiskriminering 
för egen eller andras del, säg ifrån!


