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FÖRORD
Kristdemokratiska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse 
fick i uppdrag av Förbundstinget i april 2019 att ta 
fram en skrift om ”Kristdemokratisk feminism”. Dessa 
tankar har inte tidigare satts på pränt och vi vill på 
detta vis öka intresset för vår syn och bidra till en 
viktig diskussion i ett angeläget och omdebatterat 
ämne.

Denna skrift fastställdes vid Förbundsstyrelsens sam-
manträde i augusti. 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande

Stockholm den 11 september 2019



6 | Kristdemokratisk feminism



Kristdemokratisk feminism | 7

INLEDNING
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill tydliggöra 
vad kristdemokratisk feminism är. Kvinnor och män 
ska ha likvärdiga förutsättningar och villkor för att 
kunna utveckla sin fulla potential. Jämställdhet är att 
människan, oavsett kön, har makt att forma sitt liv 
utifrån sina egna önskemål.

Vi är feminister och anser att grunden för jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män är alla människors 
lika och okränkbara värde. Feminism innebär för oss 
en ömsesidig respekt och att vi erkänner varandras 
lika värde. Vi gör egna och självständiga val. 

För Kristdemokratiska Kvinnoförbundet finns det 
inte utrymme för mansförakt. För oss är det ingen 
framkomlig väg att bekämpa den andre. Ett sam-
hälle bygger på ett samhällskontrakt där vi hjälps 
åt att underlätta livet för varandra. I dagens sam-
hälle har feminism fått många olika betydelser 
och uttolkningar.  För oss är det därför viktigt att 
förklara hur vi ser på, och tolkar feminism utifrån krist-
demokratisk ideologi. 
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KRISTDEMOKRATISK IDEOLOGI
Vår ståndpunkt och tolkning av begreppet feminism 
grundas i vår ideologi och filosofi. Kristdemokratin är 
värdeorienterad och kommer alltid att ha männis-
kan och hennes livsvillkor i centrum. 

Det ska inte spela någon roll om man är kvin-
na eller man, för oss är feminism sammankopplad 
med en ömsesidig respekt för varandra, och allas 
lika värde. Vi ska kunna göra egna och självstän-
diga val och för oss är det ingen framkomlig väg 
att bekämpa den andre. Ett samhälle byggs på ett 
samhällskontrakt där vi hjälps åt att underlätta livet 
för varandra. Alla ska ta sitt ansvar oavsett om man 
är ung eller gammal, man eller kvinna. Politikernas 
ansvar och uppdrag är det som medborgarna har 
gett dem i förtroende, att verkställa beslut och ans-
vara för dem. 

Kristdemokratisk feminism, i motsats till vänster- 
och liberalfeminism, ser inte mannen som förtryckare 
eller presumtiv våldtäktsman. Kristdemokratiska Kvinno- 
förbundet ser mannen som en jämlike.

I vårt samhälle ska alla ta ansvar för sina när-
maste och fostra nästa generation. Förståelsen för 
att varje människa är unik och kan utvecklas i ge-
menskap med andra, är en viktig hörnsten för att 
bygga ett jämlikt och hållbart samhälle. 
Kristdemokraterna bygger sin politik på respekt för 
människovärde, subsidiaritet, förvaltarskap, syskon-
skap och ofullkomlighetstanken. 
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MÄNNISKOVÄRDESPRINCIPEN
Människan är till sin natur rationell och förnuftig, 
vilket ger henne frihet och möjlighet att välja mellan 
ont och gott. Hon är moraliskt medveten och råder 
över sina egna handlingar. Det gör att hon är mor-
aliskt ansvarig. Värdet ger henne rättigheter och 
ansvaret ger henne skyldigheter.

Ingen annan människa får äga henne eller på 
ett kränkande sätt använda henne som ett medel, 
utöva våld eller förtryck i någon form. Varje männis-
ka är unik. Hon har ett absolut och okränkbart värde 
oavsett kön, ålder, social position, funktionsvariation-
er, sexuell identitet, etnisk eller religiös tillhörighet. 

Människan har kroppsliga, själsliga och andliga 
behov. Vi behöver varandra och mår bra av att ut-
vecklas tillsammans. Detta kallas för personalism. Vi 
vill värna alla människors liv, frihet och värdighet. 
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SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
Vårt synsätt är att alla beslut ska fattas på lägsta 
möjliga effektiva nivå. Det betyder att många beslut 
kan fattas av enskilda individer om hur livet ska le-
vas. Ibland behöver beslut fattas på olika nivåer som 
är gemensamma. Det kan vara kommuner, regioner, 
staten eller EU. Dessa ska inte bestämma eller fatta 
beslut i familjens angelägenheter. Däremot spelar 
de offentliga nivåerna en viktig roll som stöd. 

Kommun, region och stat har en skyldighet att 
ge stöd när behov uppstår. Det är viktigt att respek-
tera enskilda människors rättigheter, men också det 
beslutsfattande som sker på respektive nivå. För oss 
är subsidiaritetsprincipen en viktig jämställdhets – 
och maktdelningsprincip.

FÖRVALTARSKAPSPRINCIPEN
KDK anser att vi ska lämna ifrån oss jorden till våra 
barn i ett bättre skick än det vi ärvde av våra 
föräldrar. Detta gäller miljö liksom skattepengar, det 
vill säga allt som handlar om att förvalta våra ge-
mensamma resurser. Med den enskilda människans 
ansvar för sitt liv, sina resurser, sina beslut och han-
dlingar följer också ett förvaltarskap. Ansvaret att 
förvalta gäller såväl de egna som de gemensamma 
tillgångarna. Det handlar om rättvisa, måttfullhet, 
mod och praktisk klokskap, men även om omsorg 
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och kärlek. Förvaltarskapsprincipen är en god politisk 
ledstjärna för vårt gemensamma bästa. De viktiga 
värden, rättigheter och skyldigheter som inspirerat 
och förts vidare av den judisk-kristna traditionen, är 
oersättliga som grund i ett öppet och demokratiskt 
samhälle.

SYSTERSKAPSPRINCIPEN
Vi vill visa solidaritet med de svaga och förtryckta. Vi 
vill bygga demokratin på denna människosyn och 
värdegrund. Människan är en gemenskapsvarelse, 
ingen människa är en öde ö. Hon utvecklas och mår 
bäst av att leva i en gemenskap som präglas av 
omtanke, ansvarstagande och respekt. Solidaritet 
kan definieras som den medmänsklighet och kärlek 
som utgår från Den gyllene regeln – allt vad du vill 
att människor ska göra mot dig ska du också göra 
mot dem. 

Det är en strävan efter ökad social rättvisa, en 
ambition att utjämna strukturella orättvisor, arbeta 
mot våld och förtryck och för mänskliga rättigheter. 
Alla ska räknas och omfattas av samhällsgemen-
skapen.
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OFULLKOMLIGHETSPRINCIPEN
Vi lever i en ofullkomlig värld, en värld där männ-
iskan ständigt utmanas att välja mellan gott och 
ont. Alla människor begår och gör misstag, ingen 
är perfekt. KDK anser att människans ofullkomlighet 
finns både på ett personligt och ett övergripande 
plan. Det är en stor potential; att kunna välja det 
goda, att utveckla och förvalta sina förmågor. 
Likaså drivkraften att vilja förändra människors villkor 
i positiv riktning, bort från fattigdom, sjukdom och 
okunskap. Insikten om människans ofullkomlighet 
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klargör behovet av samverkan och maktdelning 
och lägger en viktig grund för en utvecklad och 
realistisk syn på demokratin. I de politiska samman-
hangen ger ofullkomlighetstanken insikt om att inget 
politiskt parti ensamt står för den kompletta sannin-
gen. Genom samarbete kan vi göra skillnad.

Utopism kan beskrivas som en romantisk vision 
om det perfekta politiska systemet, till exempel kom-
munismens tro på det egendomslösa samhället. Tron 
på möjligheten att nå det fullkomliga samhället, led-
er ofta till en farlig fanatism oavsett om den är kolle-
ktivistisk eller individualistisk. 
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KVINNOKAMP OCH FEMINISM
I en historisk tillbakablick, ända från 1700-talet, kan 
vi se att kvinnor inte haft samma medborgerliga rät-
tigheter och har diskriminerats på grund av sitt kön. 
Kvinnors kamp för att uppnå jämställdhet har pågått 
länge och har varit förenad med mycket kamp och 
strid. 

Som politisk rörelse sammanföll feminismen med 
de traditionella politiska ideologierna - som liber-
alism, socialism och kristdemokrati- under slutet av 
1800-talet och första halvan av 1900-talet.

På agendan stod rösträtt, rätt till utbildning och 
egen försörjning samt en god reproduktiv hälsa.

Feministiska inriktningar 
En viktig skiljelinje mellan den kristdemokratiska femi-
nismen och den vänsterdominerade feminismen går 
mellan synen på den privata och offentliga sfären. 
Vi kristdemokratiska feminister anser att politikens 
inflytande över den privata sfären ska vara begrän-
sad. Individer och familjer ska avgöra och fatta 
egna självständiga beslut, en ståndpunkt som inte 
stöds av den vänsterfeministiska rörelsen. 

Den vänsterradikala feminismen anser att poli-
tikens makt och inflytande ska omfatta även den 
privata sfären och personliga relationer. Familjen 
är en patriarkal och förtryckande institution som 
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bör upplösas vilket är en förutsättning för kvinnans 
frigörelse. När sexualiteten befriats från familjens 
tvångströja kan verklig jämställdhet uppnås.

Den moderna liberala feminismen har ett indi-
vidualistiskt perspektiv. Kvinnor och män ska ha lika 
rättigheter och män ska delta mer i familjearbe-
tet och kvinnor ska ges större plats i den offentliga 
sfären. Liberala feminister är positiva till kvotering för 
att uppnå detta, och de betonar likheten mellan 
könen.

Socialistisk feminism har en marxistiskt inspirerad 
samhällsanalys och vill förena dessa tankar. I likhet 
med de radikala feministerna anser de att det finns 
en fundamental motsättning mellan mäns och kvin-
nors intressen. De ser att det patriarkala förtrycket 
är oupplösligt förenat med det kapitalistiska förtry-
cket. För att uppnå jämställdhet mellan könen krävs 
en upplösning av klassamhället.

I dagens genusdrivna debatt och politiska 
agenda är den vedertagna ståndpunkten att kön 
är en social konstruktion. Ett manligt normkritiskt 
förhållningssätt råder och har fått stort inflytande 
genom genusteorier på alla utbildningsnivåer, från 
förskola till universitet.
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AVSLUTNING
Alla människor och naturliga gemenskaper ska ha 
frihet och rättigheter att förverkliga sina drömmar. 
Goda förutsättningar för ett levande och hållbart 
samhälle, vid sidan av det offentliga, är centralt.
Alla människor, oavsett kön, ska ha rätt och mö-
jlighet att bestämma över sina egna liv. Politik-
ens uppgift är att genom lagar och regler skapa 
förutsättningar för människor att forma ett bra liv 
och en värdig tillvaro.

Varje människa är en biologisk varelse. Vi föds 
jämlika men är olika. Det postmoderna genusteor-
etiska synsättet innebär att kön enbart är en social 
konstruktion och att mannen per definition är förtry-
ckare. Så ser normen ut. Detta ska förändras för att 
åstadkomma jämställdhet.

Jämställdhet är en angelägenhet för både kvin-
nor och män. Det handlar om varje människas rätt 
till mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter. 
Arbetet ska ske med respekt för varje individ och 
familjers rätt till frihet och självständiga val. Ett jäm-
ställt samhälle skapar trygghet, tillit och samman-
hållning.
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Därför anser Kristdemokratiska Kvinnoförbundet:
• Att kränkningar eller förtryck av kvinnor aldrig 

kan accepteras.

• Att kvinnors val ska respekteras utan att skuld-
beläggas. 

• Att kvinnor ska uppmuntras och lyftas för att ta 
vara på sina förmågor.

• Att alltid arbeta för människors lika och okränk-
bara värde.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet bildades 1982 
och har ständigt arbetat för att stärka kvinnans 
ställning, egenmakt och inflytande i samhället, och 
för jämställdhet mellan kvinnor och män.

KRISTDEMOKRATISK FEMINISM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 
FÖR KVINNOR ATT LEVA I.
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Box 2373, 103 18 Stockholm

Tel: 08-723 25 60, kd-k.se

Epost: kvinnoforbundet@kristdemokraterna.se 


