16 timmar om dagen

50% av all makt borde tillhöra kvinnor

Tänk på tre saker som saknas på bilden
som gör hushållsarbetet enklare idag!

Diagram: www.scb.se

Sveriges riksdag efter kön, 2014

•

Kvinnor, 43,6 %

•

Män, 56,4 %

Hur många länder kan
du komma på som har
en kvinnlig ledare?

Kvinnor hade länge ansvaret för att ta hand om hem och barn. Det var först i slutet av
1950-talet som kvinnor kom ut i arbetslivet. Man kan säga att det berodde på en
kombination av en ökad efterfrågan på arbetskraft, en strävan efter ökad jämställdhet
och nya uppfinningar som underlättade hushållsarbetet. Idag är andelen yrkesarbetande
kvinnor i Sverige nästan lika hög som för männen.
Men i många andra länder har kvinnor fortfarande varken möjlighet eller tillåtelse att
arbeta utanför hemmets väggar.
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Mål: Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors
och flickors egenmakt.

I 1930-talets Sverige var hushållsarbetet tyngre än idag. För att laga middag till familjen fick
man först besöka flera olika affärer. Mjölken köptes i en, potatis i en annan och kanske fisken
i en tredje. Och eftersom de flesta hushåll varken hade kyl eller frys var handling något man
fick göra nästan varje dag.
Väl hemma fick man till exempel rensa fisken själv, plocka en höna eller flå en kanin. I vissa
hushåll fanns bara en vedspis och man fick bära in veden och vänta tills spisen blev tillräckligt varm. Vattnet till disken fick också värmas på spisen och disken gjordes alltid för hand.
Efter maten var det dags att börja med tvätten. Det var ett stort jobb att värma upp vatten,
tvätta och torka kläderna utan varken tvättmaskin eller torktumlare. Sedan var det dags för
städning. Dammsugaren hade ännu inte rullat in i de svenska hushållen.

Vad tror du det innebar för kvinnan på bilden att hennes barn började serveras mat
på skolan? Är det bara kvinnans ansvar att familjen serveras mat?

Varför tror du att det är så?
Vad krävs av pojkar och män för att
skapa ett jämställt samhälle?
På vilket sätt är jämställdhet ett mått
på hur välutvecklat ett land är?

Chansen att du en dag kommer att
bli förälder till en flicka är cirka 75
procent om du får två barn.
Vilka rättigheter och möjligheter vill
du att din dotter ska ha?

Du vet att det finns 17 mål? Läs om alla 17 på www.globalamalen.se

Tycker du att lärarna behandlar flickor
och pojkar olika?
Hur många av dem som arbetar
i skolköket är män?

Du vet att det finns 17 mål? Läs om alla 17 på www.globalamalen.se

