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Vad har turistmagneten Mallorca gemensamt med den småländska
kommunen Lessebo? Svaret är att de i likhet med ett tusental andra
kommuner, landsting och regioner över hela Europa har undertecknat
den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional
nivå – CEMR-deklarationen.
Deklarationen stödjer kommuner, landsting och regioner i arbetet med att
• stärka demokratin
• förbättra servicekvaliteten
• främja god förvaltning
Sveriges Kommuner och Landsting har ställt sig bakom deklarationen
och rekommenderar kommuner, landsting och regioner att underteckna.
I den här foldern kan du läsa mer om deklarationens innehåll och vad ett
undertecknande innebär i praktiken.
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Ett kvalitetssäkringsverktyg
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Det är i vardagen som jämställdhet skapas – eller ojämställdhet vidmakthålls.
Genom sin närhet till invånarna kan kommuner, landsting och regioner direkt
medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors
vardag.
CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner
att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och
i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal
omsätts i praktik på lokal och regional nivå.
Ur ett jämställdhets- och kvalitetsperspektiv belyser deklarationen
• kommuners och regioners politiska och beslutsfattande roll
•u
 tbud av service och tjänster såsom socialtjänst, vård och omsorg
och utbildning
• arbetsgivarroll och personalpolitik
• ekonomisk verksamhet
• upphandling av varor och tjänster
• könsrelaterat våld och människohandel
• samhällsplanering och hållbar utveckling, exempelvis miljö,
infrastruktur och kollektivtrafik
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Checklista med
jämställdhetsperspektiv

]

Deklarationen är utformad för att oavsett verksamhetsområde fungera som
en vardagschecklista vid
• beslutsfattande och konsekvensanalys av beslut
• planering och beredning
• det praktiska genomförandet
• uppföljning och utvärdering av genomförandet
• förändringsprocesser

Två frågor till…
Ove Hultquist, Landstinget i Uppsala län, vice ordförande
i Landstingsfullmäktige samt vice ordförande i Utskottet
för demokrati, jämställdhet och integration
Vad har deklarationen inneburit för er?
Deklarationen är ett sakligt och stödjande grunddokument att
utgå ifrån. Bland annat har vi haft stor nytta av deklarationen när vi
utarbetade vår jämställdhetspolicy.
Hur kom det sig att ni undertecknade deklarationen?
CEMR-deklarationen låg väl i linje med det jämställdhetsarbete som
bedrivs i vårt landsting. Genom undertecknandet i september 2007 fick
hela landstinget en gemensam europeisk norm att verka efter.

Vad innebär det att underteckna?
Den politiska församling som beslutar om ett undertecknande ansluter sig
till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbinder sig därmed
att verka för ett förverkligande av dessa. Därutöver finns 30 artiklar som
fungerar som ett stöd för hur man går från ord till handling.
Undertecknandet är frivilligt och varje kommun, landsting eller region
har rätt att göra en självständig bedömning av vilken eller vilka frågor i
deklarationen som man vill fokusera på.
Vidare ska undertecknaren utarbeta en handlingsplan för jämställdhet och
tillsätta nödvändiga resurser för att den genomförs. Ett undertecknande
möjliggör också erfarenhetsutbyte och att jämföra sig med andra
kommuner, landsting och regioner – både nationellt och internationellt.

Hur undertecknar man?
Lokalt måste ett politiskt beslut fattas om att underteckna deklarationen.
Blanketten som finns på sista sidan i deklarationen skickas till CEMR, kopia
av beslut och blankett skickas även till SKL.

CEMR, The Council of European Municipalities and Regions, är de europeiska kommunförbundens
och regionförbundets samarbetsorganisation. CEMR:s medlemmar är kommunförbund
och regionförbund från över trettio europeiska länder. Svenska Kommunförbundet och
Landstingsförbundet har som medlemmar i CEMR vid CEMRs generalförsamlig i Innsbruck den
12 maj 2006 ställt sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå.
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Har du frågor eller vill veta mer om hur CEMR-deklarationen
kan hjälpa din kommun, landsting eller region? Kontakta
Anna Ulveson, Sveriges Kommuner och Landsting,
Telefon 08‑452 74 67 E-post anna.ulveson@skl.se.

