
Vi arbetar för 
jämställdhet och 
varje kvinnas rätt 
till sin kropp!
Något av det farligaste som finns på detta jordklot är att födas som 
kvinna. Våld i hemmet och sexuellt våld, barnäktenskap, köns-
stympningar och mödradödlighet är några av de faror som berövar 
kvinnor över hela världen deras frihet och liv. Dagligen fråntas kvinnor 
rätten att bestämma över sin egen kropp, sin sexualitet och sitt eget 
liv.

Varje dag sker allvarliga övergrepp i ljuset av att kvinnor inte anses 
lika mycket värda som män och att kvinnors rättigheter inte anses 
ingå i begreppet mänskliga rättigheter.

Det tycker vi är fel!

Därför kommer vi fortsätta att arbeta för att kvinnor ska omfattas av 
de mänskliga rättigheterna. Arbetet mot förtryck och våld är en prior-
iterad fråga för Nya Moderaterna. 

Under de senaste åren har vi gjort betydande satsningar för att stärka 
kvinnors rättigheter såväl nationellt som internationellt.



•	 Våld i nära relationer 
Med en nationell handlingsplan med 56 
konkreta punkter och miljardsatsningar 
har vi lagt ett batteri av åtgärder för att 
bekämpa mäns våld mot kvinnor och hed-
ersrelaterat våld.

•	 Barnäktenskap 
Vi har kriminaliserat barnäktenskap i 
Sverige.

•	 Könsstympning 
Preskriptionstiden för könsstympning har 
flyttats. Tidigare räknades den från då 
brottet begicks och idag räknas den från 
då flickan fyller 18 år.

•	 Internationellt fokus på kvinnors 
rättigheter 
Den moderata riksdagsledamoten Ulrika 
Karlsson från Uppsala har lett FN förhan-
dlingar som resulterat i att världens parlamentariker enats om en 
historiskt stark deklaration för att stärka kvinnors och homosex-
uellas rättigheter. Bland annat fick hon parlamentarikerna att för 
första gången någonsin enas kring att legalisera abort, förbjuda all 
form av könsstympning, erkänna att homosexuella har rättigheter 
och förbjuda barnäktenskap. Dessutom fick hon dem att ta kraft-
tag mot mödradödlighet och öka tillgången till preventivmedel och 
sexualupplysning. Deklarationen har resulterat i förändringar och 
ny lagstiftning i flera länder.

Vi kommer fortsätta arbeta för att alla flickor och 
kvinnor äger rätt till sin egen kropp och sitt eget 
liv. Därför vill vi fortsätta stärka och effektivisera 
rättsväsendet, skärpa straffen för grova sexual-
brott och fortsätta vara en stark röst i världen för 
kvinnors rättigheter.

Rösta på en jämställdhetspolitik som gör skillnad 

– Rösta på Nya Moderaterna!

Några av de satsningar Nya Moderaterna gjort för 
att stärka kvinnor nationellt och internationellt:

Ulrika Karlsson besöker barnhem i Kenya 
och träffar flickor som räddats undan 
könsstympning.


