
Finland är initiativtagande och driver i Europeiska unionen och i sin internationella verksamhet  
långsiktigt och ambitiöst kvinnors och flickors rättigheter, jämställdhet där en mångfald av kön 
ingår och mänskliga rättigheter. Finland främjar genomförandet av internationella förpliktelser 
som gäller jämställdhet och mänskliga rättigheter. I Finlands internationella jämställdhetspolitik 
betonas sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, bekämpning av könsrelaterat våld och kvinnors 
jämställda ekonomiska och politiska deltagande. Därtill betonas förbättring av utsatta personers 
position.

  Finland är jämställt och fritt från 
könsdiskriminering på samhällslivets  
alla områden

Jämställdhet omfattar olika politikområden och är en bevakad nationell prioritet. Finlands lagstiftning, 
politiska åtgärder och service stöder jämställdhet och ett fullt tillgodoseende av de mänskliga rättighe-
terna. I Finland kan var och en tryggt uttrycka sitt kön utan rädsla för diskriminering.

  I Finland kan alla leva utan könsrelaterat 
våld eller hot om våld och utan att rätten 
till frihet och integritet kränks

Våldet mot kvinnor och våldet i nära relationer, inklusive sexuella trakasserier och trakasserier på grund 
av kön, har minskat avsevärt i alla dess former. Ingen dör eller förlorar sin hälsa som utsatt för köns- 
relaterat våld. Människohandel som hänför sig till sexuellt utnyttjande identifieras som könsbaserat våld 
och bekämpas effektivt. Våldsutsatta får hjälp och förövare hänvisas till stödtjänster. Samhället erbjuder 
särskilt skydd för människor i en sårbar position i syfte att trygga deras okränkbarhet och integritet. 

 I Finland har alla oavsett kön lika 
möjligheter att delta och makt att 
påverka sitt eget liv och samhället

Makten i samhället, politiken och ekonomin fördelas jämställt. Alla har lika möjligheter att delta i och 
påverka det samhälleliga beslutsfattandet. Könsdiskriminering eller hatretorik begränsar inte någons 
yttrandefrihet och deltagande i samhället.

 Ekonomisk jämställdhet förverkligas 
i Finland och på den diskrimineringsfria 
arbetsmarknaden betalas samma lön  
för likvärdigt arbete

En halvering av det genomsnittliga löne- och inkomstsgapet under en livstid mellan könen sker före 
slutet av decenniet. Tillträdet till arbetsmarknaden och positionen på arbetsmarknaden beror inte på 
kön och bakgrund. På arbetsmarknaden betalas lika lön för likvärdigt arbete. Den ekonomiska politiken 
främjar jämställdhet.

  Alla i Finland har möjlighet 
till välbefinnande, hälsa  
och säkerhet oavsett 

Könsskillnaderna i hälsa och välbefinnande har minskat före slutet av decenniet. Trenden med 
ökad ojämlikhet mellan män har vänt. Välfärds-, hälso- och socialpolitiken stärker jämställdhet. 
Frågor om könsbaserat våld är en del av främjandet av hälsa, välfärd och säkerhet. Social- och 
hälsovårdstjänsterna utgår från en mångfald av kön. 

  I Finland fördelar sig omsorgsansvaret, 
utbildningen och arbetsmarknaden  
jämt mellan könen

Det offentliga och det privata omsorgsansvaret fördelas jämställt mellan könen. Könssegregeringen 
i de olika branscherna har minskat och andelen personer som arbetar i jämställda yrken har 
fördubblats före slutet av decenniet. Inom utbildningen, sysselsättningspolitiken och arbets- och 
näringslivet sker ett systematiskt avvecklande av könsuppdelningen. Småbarnspedagogiken, 
undervisningen och utbildningen stärker jämställdhet. 

  Finland främjar systematiskt  
jämställdhet och mänskliga rättigheter 
internationellt

FINLANDS NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL

Källa:  Statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken (Statsrådets publikationer 2022:50)
 https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-613-6




