2015-10-15
Till Regionfullmäktige, Region Värmland
Motion undertecknande av CEMR-deklaration
Det är i vardagen som jämställdhet och ojämställdhet skapas. Genom sin närhet till invånarna kan
kommuner, landsting och regioner direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i
människors vardag. I Värmland syns ojämställdheten bl.a. i siffror från 2014 som säger att i länets alla
kommuner är ohälsotalet högre bland kvinnor än bland män, i alla länets kommuner fortsätter
kvinnorna att studera i högre utsträckning än männen, 77 % av Värmlands kommunstyrelseordföranden är män och bara 10 % av bolagen i Värmland har en kvinna som VD.
Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå,
CEMR-deklarationen, uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och
partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare. CEMR-deklarationen är ett verktyg för att
integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.
CEMR-deklarationen har sex principer:
1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet
2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden
bekämpas
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett
demokratiskt samhälle
4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar är avgörande för att uppnå jämställdhet
5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga för att
främja jämställdhet
6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för
jämställdhetsarbetet ska nå framgång
CEMR-deklarationen antogs av europeiska kommun- och regionförbundets samarbetsorganisation i
maj 2006. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står bakom CEMR-deklarationen och
rekommenderar kommuner, landsting och regioner att underteckna den. Hittills har 116 kommuner,
kommunförbund och landsting i Sverige, däribland Landstinget i Värmland, anslutit sig till
deklarationen.
Jämställdhet är en grundläggande rättighet för alla och en förutsättning för demokrati. Region
Värmland pekar i Värmlandstrategin 2014-2020 också ut jämställdhet som en av de grundläggande
perspektiven för hållbar tillväxt och utveckling. CEMR-deklarationen är ett verktyg för att uppnå
detta. Därför bör Region Värmland underteckna CEMR-deklarationen snarast, och därmed stärka
Region Värmlands arbete för ökad jämställdhet.

Med denna bakgrund yrkar vi
Att Region Värmland undertecknar CEMR-deklarationen

Anne-Marie Wallouch (V)
Anders Nilsson (V)

