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CEMR-deklarationen och Agenda 2030 stärker varandra
CEMR-deklarationen (Den europeiska
deklarationen för jämställdhet på lokal
och regional nivå) och Agenda 2030 är
två politiska dokument som i stora
delar har gemensamma mål och kan
fungera som varandras hävstång.
Den här matrisen visar hur artiklarna i
CEMR-deklarationen hänger samman
med mål och delmål i Agenda 2030.
Därigenom blir det lättare att se hur
arbetet med deklarationen bidrar till
fullföljandet av agendan och vice
versa. Det finns också en kolumn där
användaren kan fylla i organisationens
egna jämställdhets- och hållbarhetsmål.
CEMR-deklarationen är ett verktyg för
kommuner och regioner som vill verka

för ett samhälle som inte bara är
formellt utan även reellt jämställt. På
motsvarande sätt är Agenda 2030 ett
uttryck för att världens länder vill
skydda mänskliga rättigheter och
främja jämställdhet och egenmakt för
kvinnor och flickor.
Gemensamma principer
CEMR-deklarationen vilar på sex
grundläggande principer. Motsvarande
principer återfinns i inledningen till
Agenda 2030, där undertecknarna
beskriver syftet med hållbarhetsmålen
och hur agendan ska genomföras.
I både CEMR-deklarationen och
Agenda 2030 behandlas jämställdhet
som en grundläggande rättighet.

Samtidigt betonas att rättigheterna
gäller olika grupper av kvinnor och
män, flickor och pojkar, med
hänvisning till bl.a. etnisk tillhörighet,
religion, socioekonomi och
funktionsnedsättning.
Både deklarationen och agendan lyfter
fram en jämn könsfördelning i allt
beslutsfattande som en förutsättning för
ett demokratiskt samhälle. Strategin
jämställdhetsintegrering i deklarationen
svarar mot kravet på systematisk
integrering av
jämställdhetsperspektivet i agendan.
Såväl deklarationen som agendan
betonar vikten av att de politiska
åtagandena omfattar beslut om
tillräcklig finansiering.
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CEMR-deklarationen

Agenda 2030

Agenda 2030, delmål

Organisationens egna
jämställdhets- och
hållbarhetsmål

Artikel 1. Det politiska
åtagandet.

5. Jämställdhet
16. Fredliga och
inkluderande samhällen

5.5 Säkerställ fullt deltagande
för kvinnor i ledarskap och
beslutsfattande
16.7 Säkerställ ett lyhört,
inkluderande och representativt
beslutsfattande

Artikel 2. Politisk
representation

5. Jämställdhet

5.5 Säkerställ fullt deltagande
för kvinnor i ledarskap och
beslutsfattande

Artikel 3. Deltagande i politik
och samhälle

16. Fredliga och
inkluderande samhällen

16.7 Säkerställ ett lyhört,
inkluderande och representativt
beslutsfattande

Artikel 4. Offentligt
ställningstagande för
jämställdhet
Artikel 5. Arbeta med
17. Genomförande och
samarbetspartners för att främja globalt partnerskap
jämställdhet
Artikel 6. Bekämpa stereotyper

17.17 Uppmuntra effektiva
partnerskap
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Artikel 7. God förvaltning och
samråd

11. Hållbara städer och
samhällen

11.3 Inkluderande och hållbar
urbanisering

Artikel 8. Allmänt åtagande

5. Jämställdhet

5.C Skapa lagar och
handlingsplaner för jämställdhet

Artikel 9.
Jämställdhetsanalyser

5. Jämställdhet

5.C Skapa lagar och
handlingsplaner för jämställdhet

Artikel 10. Flerfaldig
diskriminering eller
missgynnanden

5. Jämställdhet
16. Fredliga och
inkluderande samhällen

5.1 Utrota all diskriminering av
kvinnor och flickor

Artikel 11. Arbetsgivarrollen

8. Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt

8.5 Full sysselsättning och
anständig arbetsvillkor med lika
lön för alla
8.8 Skydda
arbetstagaresrättigheter och
främja trygg och säker
arbetsmiljö för alla

Artikel 12. Upphandling av
varor och tjänster

12. Hållbar konsumtion och
produktion

12.7 Främja hållbara metoder
för offentlig upphandling

Artikel 13. Utbildning och
livslångt lärande

4. God utbildning för alla

4.4 Öka antalet personer med
färdigheter för ekonomisk
trygghet
4.6 Alla människor ska kunna
läsa, skriva och räkna
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4.A Skapa inkluderande och
trygga utbildningsmiljöer

Artikel 14. Hälsa

2. Ingen hunger
3. God hälsa och
välbefinnande
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet för
alla

2.2 Utrota alla former av
felnäring
3.5 Förebygg och behandla
drogmissbruk
3.7 Tillgängliggör reproduktiv
hälsovård, familjeplanering och
utbildning för alla
3.8 Tillgängliggör sjukvård för
alla
5.6 Allmän tillgång till sexuell
och reproduktiv hälsa och
rättigheter
6.2 Säkra tillgången till sanitet,
hygien och toaletter för alla

Artikel 15. Social omsorg och
sociala tjänster

3. God hälsa och
välbefinnande
10. Minskad ojämlikhet

3.5 förebygga och behandla
drogmissbruk
10.2 främja social, ekonomisk
och politisk inkludering
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Artikeln 16. Barnomsorg

5. Jämställdhet

5.4 Värdesätt obetalt
omsorgsarbete och främja delat
ansvar i hushållet

Artikel 17. Vård av andra
anhöriga

5. Jämställdhet

5.4 Värdesätt obetalt
omsorgsarbete och främja delat
ansvar i hushållet

Artikel 18. Social integration

10. Minska ojämlikhet
16. Fredliga och
inkluderande samhällen

10.2 Främja social, ekonomisk
och politisk inkludering
10.3 Säkerställ lika rättigheter
för alla och utrota
diskriminering

Artikel 19. Bostäder

11. Hållbara städer och
samhällen

11.1 Säkra bostäder till
överkomlig kostnad

11. Hållbara städer och
samhällen

11.7 Skapa säkra och
inkluderande grönområden för
alla
11.B Implementera strategier
för inkludering,
resurseffektivitet och
katastrofriskreducering

Artikel 20. Kultur, idrott och
fritid
Artikel 21. Säkerhet och
trygghet
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Artikel 22. Könsrelaterat våld

5. Jämställdhet

5.2 Utrota våld mot och
utnyttjande av kvinnor och
flickor
5.3 Avskaffa tvångsäktenskap
och könsstympning

Artikel 23. Människohandel

5. Jämställdhet
8. Anständig arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
16. Fredliga och
inkluderande samhällen

5.2 Utrota våld mot och
utnyttjande av kvinnor och
flickor
8.7 Utrota tvångsarbete,
människohandel och barnarbete
16.2 Skydda barn mot
övergrepp, utnyttjande,
människohandel och våld

Artikel 24. Hållbar utveckling

Samtliga 17 mål

Artikel 25. Stadsplanering och
lokal planering

11. Hållbara städer och
samhällen

11.3 Inkluderande och hållbar
urbanisering
11.7 Skapa säkra och
inkluderande grönområden för
alla

Artikel 26. Rörlighet och
transport

11. Hållbara städer och
samhällen

3.6 Minska antalet dödsfall och
skador i vägtrafiken
11.2 Tillgängliggör hållbara
transportsystem för alla
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Artikel 27. Ekonomisk
utveckling

1. Ingen fattigdom
5. Jämställdhet

Artikel 28. Miljö

15. Ekosystem och biologisk
mångfald

5.A lika rätt till ekonomiska
resurser och ägande samt
tillgång till finansiella tjänster
8.10 Tillgång till bank-och
försäkringstjänster samt
finansiella tjänster för alla
10.1 Minska inkomstklyftorna

Artikel 29.
Kommunen/regionen som
reglerande instans
Artikel 30. Vänortssamarbete
och internationellt samarbete

17. Genomförande och
globalt partnerskap

17.16 Stärk det globala
partnerskapet för hållbar
utveckling
17.17 uppmuntra effektiva
partnerskap

