
VAR MED OCH SKRIV HISTORIA 
Vi skriver historia, när feministerna tar plats  

i riksdagen. Var med du också!

 Bli medlem på www.feministisktinitiativ.se eller 
SMSa: fimedlem förnamn efternamn kommun e-post 
till 72550 så betalar du 50 kr via din mobilfaktura. 

Delta i valkampanjarbetet. Välkommen in på  
www.taplats.nu för att se vad du kan göra. 

Feministiskt initiativ går till val på mandatet att 
driva en feministisk och antirasistisk politik. Vi är 
den röst som står upp för mänskliga rättigheter och 
mot alla former av diskriminering. Här kan du läsa 

om våra prioriterade frågor i valet 2014. 

Feministiskt initiativ utmanar den nationella 
självbilden av Sverige som ett jämställt och öppet 
land som respekterar mänskliga rättigheter. Vi 
utmanar de etablerade partierna när de påstår att 
de har en politik som räcker till. Små justeringar 
här och där räcker inte. Det behövs genomgripande 
förändringar. Feministiskt initiativ arbetar aktivt 
och målmedvetet för ett samhälle där kvinnor och 
män har samma rättigheter, skyldigheter och möj-
ligheter inom alla områden i livet. Vi är en motkraft 
till de rasistiska, fascistiska och nationalistiska 
partier och organisationer som mobiliserar, inte 
bara i Europa utan också här i Sverige. Det är skarpt 
läge nu – ut med rasisterna, in med feministerna. 
Rösta rosa i valet 2014! 
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EN ARBETSMARKNAD FRI FRÅN DISKRIMINERING
Ditt namn, kön eller hudfärg ska inte avgöra om du 
får ett jobb eller vilken lön du har. 

Jämställda löner. Vi vill motverka lönediskrimi-
neringen genom att förändra Medlingsinstitutets 
uppdrag och inrätta en jämställdhetsfond för höjda 
löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer. 

Individualiserad föräldraförsäkring. Att vara 
förälder är ett individuellt ansvar och inget som en 
förälder ska kunna delegera bort. Barn som har två 
föräldrar har rätt till båda dessa. Det ojämna ansvaret 
för omsorgen i familjen och det obetalda hemarbetet 
försvagar kvinnors position i arbetslivet och möjlig-
heterna till ekonomisk självständighet. 

Arbetstidsförkortning. Dela på jobben - för 
folkhälsan, jämställdhetens och klimatets skull. Vi 
vill bygga ett samhälle där människor tar tillbaka 
makten över tiden och ska därför verka för en 
generell arbetstidsförkortning ned till sex timmars 
arbetsdag. 

VÄLFÄRD SOM VERKTYG 
Välfärden är ett verktyg för att alla ska färdas väl 
genom livet. 

En starkare välfärd utan vinstuttag. Skattepengar 
som är avsedda för skola, vård och omsorg ska 
användas till detta – inte till att öka riskkapitalisters 
och privata aktieägares förmögenheter. 

Normkritisk pedagogik i förskola och skola. En 
trygg lärandemiljö är grunden för att skolan ska 
lyckas även med sitt kunskapsuppdrag. Alla barn 
och ungdomar ska känna till sina rättigheter och 
ha någonstans att vända sig om dessa kränks. Vi 
vill ge skolan resurser till detta uppdrag, anställa 
mer elevhälsopersonal, ge lönelyft och fortbildning 
för pedagoger samt att ha mindre barngrupper och 
garantera alla barns rätt till stöd, oavsett funktiona-
litet och behov. 

SÄKERHET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
Varje människa har rätt att leva ett liv i trygghet. 

En ny sexualbrottslagstiftning. Vi vill krimi-
nalisera sex utan samtycke. Rätten till kroppslig 
integritet är en grundläggande demokratifråga. 
Nuvarande lagstiftning och rättspraxis signalerar  
att den som blir utsatt får skylla sig själv. Vi vill 
också ha obligatorisk utbildning inom rättsväsendet  
i frågor kring maktstrukturer och sexuellt våld.

Öppna gränser och flyktingamnesti. Ge alla 
papperslösa uppehållstillstånd och tillsätt en 
utredning i syfte att förbereda för ett öppnande av 
Sveriges gränser. Låt de resurser som idag läggs på 
att begränsa människors rörlighet istället används 
för att stärka människors delaktighet och inflytande 
i samhället.

HÅLLBART SAMHÄLLE  
Hållbar utveckling är en förutsättning för välfärd.

Bygg bort bostadsbristen. Bostad är en rättighet 
som politiken måste ta ansvar för att säkerställa. 
Vi vill införa statliga subventioner till miljövänligt 
nybyggande av billiga och tillgängliga hyresrätter 
i en mångfald av varianter för olika slags familjer. 
Miljonprogrammen ska renoveras och tillgänglig-
heten och kvaliteten på samhällsservicen i dessa 
områden höjas. 

Skatt på växthusgasutsläpp. Vi vill minska 
köttkonsumtionen. Sverige ska ta sitt klimatansvar 
och införa skatt på växthusgaser på mat, i syfte att 
minska köttkonsumtionen. Klimatfrågan handlar  
om rättvisa. Fattiga kvinnor i tredje världen är de 
som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Vi  
vill också avskaffa momsen på tåg- och bussresor 
och ge SJ och Trafikverket mer resurser och nya 
direktiv så att biljettpriserna sänks och tillgänglig-
heten garanteras. 

Vill du veta mer?  
…om vår politik eller om våra riksdagskandidater 
välkommen in på www.feministisktinitiativ.se. 
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