
OCH JÄMSTÄLLDHETEN

Sverigedemokraterna är ett parti som inte prioriterar jämställdhet 
mellan kvinnor och män. De är ett parti som aktivt motarbetar 
förslag och reformer på jämställdhetsområdet. 

Sverigedemokraterna vill vrida klockan tillbaka till en tid då  
kvinnors frihet var mindre och utsattheten större. Därför kallar  
vi dem antifeminister. 

SD



DET HÄR BEHÖVER DU VETA INFÖR VALET 2018
SD VILL ÅTERINFÖRA 
SAMBESKATTNINGEN
Alltså att mannens och  
kvinnans lön i en familj 
beskattas gemensamt.  
Det innebär att det ofta inte 
lönar sig för den med lägre 
lön (i regel kvinnan) att  
yrkesarbeta. Resultatet blir 
för många kvinnor lägre  
pensioner, minskad  
ekonomisk självständighet 
och större utsatthet vid t.ex. 
en skilsmässa. 

SD VILL SLOPA  
PAPPAMÅNADERNA
En mer jämställd 
föräldraförsäkring är en av  
de enskilt viktigaste frågorna 
för att öka den ekonomiska 
jämställdheten mellan  
kvinnor och män. Pappa- 
månaderna har varit en stor 
framgång för att få fler  

pappor att stanna  
hemma med 

sina barn.

POLITIK FÖR  
BARNENS BÄSTA?
SD säger att de värnar om 

barnen, men röstade emot 
att göra FN:s barnkon-
vention till lag samt en 
hel rad förslag för att 
minska barnfattig- 

domen, utvidga  
rätten till barnomsorg 

på obekväm tid och 
förstärka trygghets- 
systemen.

SD VILL INSKRÄNKA 
ABORTRÄTTEN
SD har den mest negativa 
inställningen till aborter av 
alla svenska partier. Parti-
et har lagt förslag om att 
kraftigt sänka gränsen 
för abort från 18:e till 
12:e veckan och 
att införa  
en nationell 
handlings- 
plan för att 
minska 
aborttalen. 

SD ÄR MOT FORSKNING 
OCH UTBILDNING  
I GENUSPEDAGOGIK
Genuspedagogik beskrivs  
av SD som ”övergrepp  
mot barns identitet”.  
Även SD-kvinnor 
vänder sig starkt 
emot både att  
det forskas kring 
skillnader i villkor 
mellan könen och 
att det görs aktiv 
politik för att mins-
ka könsklyftorna. 

SD RÖSTADE FÖR 
AVSKAFFANDET AV JÄM-
STÄLLDHETSBONUSEN
Jämställdhetsbonusen var 
ytterligare ett sätt att öka ett 
jämnare uttag av föräldra- 
dagarna.

Vill du ha fler argument till 
varför SD är det sämsta 
valet i höst? Läs Arena Idés 
rapport Antifeministerna – 
Sverigedemokraterna och 
jämställdheten. Alla fakta 
ovan är hämtad från den. 
www.arenaide.se

SD ÄR MOT KVOTERING 
FÖR ATT GÖRA ARBETS- 
LIVET MER JÄMSTÄLLT
Partiet är motståndare till 
alla former av kvotering för 
att lyfta till exempel kvinnor i 
mansdominerade branscher. 
I början av 2017 röstade SD 
i riksdagen nej till att en lag 
som skulle tvinga 
företag att göra 
sina bolags-
styrelser mer 
jämställda.

SD VILL INTE TILLÅTA 
SAMKÖNADE ÄKTENSKAP
De vill heller inte tillåta  
insemination eller adoption 
för samkönade par eller  
ensamstående. (Det pågår 
diskussioner om att partiet 
ska ändra uppfattning om 
samkönade pars rätt att  
inseminera och adoptera 

men i augusti 2018 är 
inget beslut fattat  
i frågan.)



Arena Idé är en partipolitiskt oberoende 
tankesmedja som verkar utifrån värderingar 
baserade på jämlikhet, jämställdhet, social 

rättvisa, demokrati och frihet.  
Vår verksamhet består i utgivning  
av rapporter, böcker och skrifter,  

anordnande av seminarier och debatter.
www.arenaide.se


