
i EU-VALET DEN 25 MAJ

”Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga 
rättigheter, jämställdhet och social rättvisa står 

högst upp på agendan. När andra försöker inskränka 
våra rättigheter och livsmöjligheter måste vi finnas 
med där besluten fattas. Det behövs fler feminister 

i maktens rum. Ut med rasisterna och in med 
feministerna!”

Rasistiska, nazistiska och fascistiska partier runt 
om i Europa mobiliserar inför EU-valet. Feministiskt 

initiativ är en motkraft. Vår politik handlar om 
jämställdhet, antirasism, mänskliga rättigheter och 

frihet från alla former av diskriminering. Vi vill 
satsa på välfärd, hållbarhet, tillgänglighet och 

mänsklig säkerhet.

VILL DU VETA MER?

Om vår politik eller om våra EU-kandidater  
– Gå in på www.taplats.nu

BLI MEDLEM!

Fler medlemmar ger större tyngd. Du behövs!  
Besök www.feministisktinitiativ.se och följ  
instruktionerna eller SMSa: fimedlem förnamn 
efternamn kommun e-post till 72550 så betalar  
du 50 kr via din mobilfaktura.

GE ETT BIDRAG!

Vi har inget partistöd, utan bygger vårt politiska 
arbete på gåvor och medlemsavgifter. Sätt in valfri 
summa på plusgirokonto 40 57 53-5. 
Skriv “Gåva”.
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Stina Svensson I EUROPAPARLAMENTET

LÅT FEMINISTERNA



ÖPPNA GRÄNSERNA. 
Det ska vara varje människas rätt och möjlighet 
att leva ett liv i trygghet. Hårda visumkrav och 
stängda gränser gör att flyktingar riskerar sina liv 
för att komma till Europa. Vi vill ha ett öppet EU där 
personer på flykt och papperslösa får sina mänskliga 
rättigheter tillgodosedda.

ETT TILLGÄNGLIGT EUROPA. 
Fri rörlighet inom Europa ska gälla också för personer 
med funktionsnedsättningar. Alla människor, 
oavsett funktionalitet, ska kunna resa, arbeta och 
studera i EU, samt delta i val och demokratiska 
processer. Vi vill att otillgänglighet ska klassas som 
diskriminering.

FEMINISTISK EKONOMI OCH MARKNAD. 
Ekonomiska intressen får aldrig gå före mänskliga 
rättigheter och behov. Arbetsmarknaden behöver 
göras trygg och fri från diskriminering. Vi vill att 
fattiga länder ska ha tillgång till EU-marknaden, att 
skatteparadisen ska underställas EU:s regelverk och 
att spekulationsekonomin avskaffas.

SEXUALITET, IDENTITET OCH REPRODUKTIV HÄLSA. 
Varje människa måste själv kunna bestämma över 
sin egen kropp. Idag begränsar socialkonservativa 
och nationalistiska krafter den personliga 
integriteten i allt fler EU-länder. Konsekvenserna 
är en avskaffad aborträtt, våld mot transpersoner 
och en växande social otrygghet för hbtq-personer. 
Vi tar i alla lägen ställning för kvinnors rätt till 
abort och allas rätt att leva öppet oavsett sexualitet, 
könsidentitet och könsuttryck.

SKYDDA DEMOKRATIN. 
Ett medlemskap i EU ska medföra skyldigheter. 
Kränkningar mot mänskliga rättigheter ska 
utgöra grund för sanktioner. Vi vill ha en 
kontrollmekanism mot länder som inte följer 
kriterierna för medlemskap. Vi vill även inrätta två 
nya EU-kommissionärsposter, en för jämställdhet 
och en för antidiskriminering. Alla medlemsländer 
och alla EU-organ måste få direktiv om att åtgärda 
underrepresentationen av kvinnor och minoriteter  
i besluts- och beredningsprocesser.

FÖRSKOLA OCH BARNOMSORG FÖR ALLA. 
Det måste finnas förutsättningar för alla att kunna 
kombinera familjeliv med yrkesliv. Bristen på 
förskola och barnomsorg är ett allvarligt hinder för 
jämställda relationer och ekonomisk utveckling. 
Förskola och barnomsorg behöver byggas ut i hela 
EU. Vi vill att barns rättigheter till omsorg och 
delaktighet ska sättas i främsta rummet.

ETT FREDLIGT EUROPA. 
Europas länder ska bidra till fred i världen genom 
rättvis handel, diplomati och sociala investeringar 
– inte genom militärallianser och vapenprogram. 
Vi vill slopa alla planer på en försvarsallians, en 
gemensam armé och en militär upprustning. Vi  
vill avskaffa vapenexporten och ställa om vapen- 
industrin till civil produktion.

FRIHET FRÅN VÅLD OCH SEXUELL EXPLOATERING. 
Mäns våld mot kvinnor är Europas största  
säkerhetsproblem. Det behövs kraftfulla insatser 
inom EU mot alla former av våld, trafficking och 
prostitution. Vi vill stärka rättsäkerheten, öka 
tillgången på skydd och stöd för våldsutsatta och  
att förövare ska lagföras. Vi vill också exportera  
den svenska sexköpslagen till övriga Europa.

EN FEMINISTISK KLIMATPOLITIK. 
Klimatpolitiken ska bygga på såväl en global 
solidaritet som på en jämställd och rättvis 
fördelningspolitik mellan EU-länderna. Vi vill att 
EU ska rikta resurser till satsningar på förnybar 
energi, ett samordnat tågnät och att EU ska avskaffa 
kärnkraften och användningen av fossila bränslen. 
Vi vill också verka för ett hållbart jordbruk i vilket 
djurskyddsfrågor värnas och utvecklas. Medlen 
måste styras om för att främja ett etiskt och hållbart 
jordbruk, skogsbruk och fiskenäring.


