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Jämställdhetsplan 

Liberala ungdomsförbundet är en politisk ungdomsorganisation som har till syfte att sprida 

liberalismen som ideologi och liberala värderingar i realpolitiken. Liberalismen är en 

inkluderande ideologi som ser till alla människors lika och okränkbara värde och som utifrån 

denna värdegrund vill lösa problem i samhället. Utifrån denna syn blir det för oss också 

självklart att vår organisation internt ska präglas av de värderingar vi vill sprida i övriga 

samhället. För att se till att alla känner sig välkomna i Liberala ungdomsförbundet är ett 

arbete mot kränkande attityder, könssegregerande behandling och könsdiskriminering 

nödvändigt. De problem som beskrivs liksom de mål som satts upp i denna plan är 

hämtade från en rapport framtagen under våren 2013 i samarbete med LSU och 

nyckelpersoner runt om i Liberala ungdomsförbundet. 

 

Vad är problemet? 

Förbundet har under en lång tid tampats med problem gällande tjejers1 deltagande inom 

organisationen. Problembild består i att tjejer i mycket lägre utsträckning än killar engagerar 

sig aktivt inom förbundet och söker sig till förtroendeposter. De tjejer som faktiskt är aktiva 

har ofta behövts uppmanas till engagemang genom direkt rekrytering till posterna. Däremot 

syns också mönster att dessa tjejer oftast avslutar sitt uppdrag mycket tidigare än killarna 

inom förbundet. Tjejer avslutar vidare i högre utsträckning än killar sitt engagemang med en 

känsla av att de inte har gjort en tillräcklig insats, en oftast obefogad oro. Detta tror vi kan 

bero på osäkerhet till följd av att de tjejer som är med i förbundet ofta är yngre och mindre 

erfarna än killarna. Men i realiteten är det oftast killar som har mindre erfarenhet men som 

ändå i högre utsträckning söker sig till olika poster. Vi upplever att det finns en 

dubbelbestraffningskultur där tjejer döms och granskas hårdare än killar.  

 

De senaste åren har förbundet försökt att lösa problemen genom en rad olika aktiviteter så 

som utbildning i härskartekniker, tjejklubbar inom distrikten, headhunting av lämpliga 

kvinnliga kandidater till olika poster med mera. Men inget har visat sig vara en effektiv 

lösning på det jämställdhetsproblem som fortsätt präglar organisationen. I det stora hela 

                                                
1 I dokumentet diskuteras kön främst utifrån det binära könssystemet; alltså uppdelat i män och kvinnor, då det är den retorik 
och tolkning som används inom förbundet då jämställdhetsfrågan diskuteras. Då ord som man, kvinna, tjej, kille förekommer i 
denna plan handlar det därför om personer som identifierar sig som antingen kvinnor eller män, tjejer eller killar.  
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finns det en allmän medvetenhet från högre uppsatta inom förbundet om problembilden, 

men ändå förblir den densamma. 

 

De orsaker som kan sägas ligga bakom dessa problem visar på ett förbund som präglas av 

exkluderande strukturer där olika krav läggs på personer, beroende på kön - men även 

andra egenskaper.  

 

Vilka är då inkluderade och värdesatta inom förbundet? Främst personer som är män eller 

med normativt manliga karaktärsdrag och förhållningssätt. Akademiker gärna med många 

högskolepoäng inom primärt ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. Personer med ett 

brett nätverk inom politiken och andra viktiga områden liksom personer som är bra på att 

lyfta fram sig själva. Vidare personer som har ett snävt intresse inom ett intellektuellt 

respekterat fält och personer som är goda retoriker och talar väldigt god svenska. Även att 

komma från en storstadsregion räknas ini normen, liksom att vara mycket bra på TP. 

Givetvis är dock inte alla dessa normer av ondo. Det är vidare vådligt att presumera att det 

bara än killar som har kufiga eller nördiga intressen som värderas högt i LUF. 

De lösningar som diskuterades på ovanstående problembild fokuserade mycket på de delar 

som kan lösas rent praktiskt inom snar framtid. Att skapa ramar för bildande av exempelvis 

tjejgrupper inom förbundet är ett steg i rätt riktning. Syftet med dessa skulle vara att skapa 

forum som stärker förbundets interna jämställdhet. Det är även viktigt att konkretisera roller 

och uppdrag så att det finns en tydlighet i det ansvar man tar på sig. Därigenom ges de 

aktiva även bekräftelse på att de har genomfört sitt uppdrag.  

En annan lösning kan vara skapandet av en struktur för uppmuntran av medlemmar och 

förtroendevalda för att skapa en mer inkluderande och tillåtande kultur där alla ska känna att 

de gör ett bra jobb. Ytterligare en lösning är utbildningssatsningar där förtroendevalda på 

olika nivåer ges stöd och hjälp med att lära sig om inkludering och verktyg för ett mer 

inkluderande arbete inom den egna gruppen. 
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Utvärderingsbara mål: 

• En utvärdering av medlemmars upplevelser av sitt engagemang inom LUF utifrån ett 

likabehandlingsperspektiv – via en utbredd enkät samt kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer inom några distrikt. 

 

• En utbildningssatsning där förbundsstyrelsen, distriktsordföranden, nyckelpersoner 

och samtlig personal bjuds in för att få en ökad förståelse för normer och makt i 

organisationer.  

 

• Att från förbundsstyrelsens håll ta fram en likabehandlingsplan som kan gälla för hela 

förbundet och användas på nationell-, distrikts- och klubbnivå.  

 

• Att börja arbeta med jämställdhetsintegrering för att fokusera på könsexkluderingen 

inom förbundet. Detta innebär att alla delar av verksamheten ska genomsyras av ett 

genusperspektiv. Jämställdhet ska genomsyra allt från mötesplanering till 

kongressplanering, projektplaner till rekrytering.  

 

• Att skapa tjejgrupper för att fånga upp den exkludering tjejer känner inom förbundet 

och skapa en starkare jämställdhetsrörelse inom förbundet. Möjligheten att låta tjejer 

i mindre distrikt delta vid större distrikts tjejträffar bör ses över. 

 

• Under kongresser och andra större event bör scheman tas fram för att undvika en 

skev arbetsfördelning. Detta bör även göras för daglig verksamhet i styrelser i 

distrikten. 

 

• Verksamheten i distrikten bör bli mer differentierad och erbjuda både mer 

lättillgängliga möten liksom mer avancerad verksamhet. Detta kan exempelvis ske 

genom fler sociala arrangemang. 

 


