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FEMINISM 

NOW

Miksi feministinen puolue?
Euroopassa joka kolmas nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa 

15 ikävuoden jälkeen. Sukupuolten palkkaero kasvaa monissa 

maissa, ja naiset joutuvat yhä valitsemaan joko vanhem-

muuden tai työssäkäynnin. Syrjintä ja väkivalta ovat monille 

HLBT-henkilöille osa jokapäiväistä elämää. Useilta poliittisilta 

johtajilta on kuultu vähemmistöihin kohdistuvaa vihapuhetta, 

ja fasististen puolueiden edustus on kasvanut kaikissa parla-

menteissa. Eurooppa vartioi rajojaan samalla kun ihmisten 

tarve hakea turvaa Euroopasta on suurempi kuin koskaan. 

Politiikan uusi ulottuvuus
Näiden haasteiden käsittelemiseksi tarvittava poliittinen 

johtajuus puuttuu. Feministisessä aloitteessa sukupuolten 

tasa-arvo ja ihmisoikeudet asetetaan poliittisen asialistan 

kärkeen. Meidän ideamme perustuvat antirasistiseen 

feminismiin ja meidän mielestämme politiikassa olisi oltava 

kyse muustakin kuin talouskasvusta. Vasemmiston ja 

oikeiston näkemykset eivät ole merkityksettömiä, mutta 

syrjintä, rasismi ja seksismi eivät katoa automaattisesti sosia-

lismin myötä. Eikä yksilönvapauksiin keskittyvä liberalismi 

poista yhteiskuntiemme rakenteellista epätasa-arvoisuutta. 

Siksi maailma tarvitsee ideologisesti riippumattomia feminis-

tisiä poliittisia puolueita.

Tule tutustumaan!
Lisätietoja saat sivustoilta www.feministisktinitiativ.se

ja www.feministinitiative.eu. Tai lähetä sähköpostia 

osoitteeseen info@feministisktinitiativ.se.
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Toimitaan yhdessä!
Ruotsin feministisen aloitteen perustivat vuonna 2005 

naisliikettä, HLBT-liikettä ja antirasistista liikettä edustavat 

feministit yhdessä opiskelijoiden, yliopistoväen, polii-

tikkojen ja aktivistien kanssa. Vuonna 2006 pidetyissä 

vaaleissa puolue sai 0,7  prosenttia äänistä. Kannatus 

kasvoi 3,2  prosenttiin äänistä vuoden 2014 vaaleissa. 

Nykyään puolueella on 13 paikkaa Ruotsin kunnanval-

tuustoissa. Euroopan parlamentin vaaleissa puolue sai 

5,5 prosenttia äänistä ja yhden edustajanpaikan. 

Me työskentelemme feministipolitiikkojen kanssa 

yli puoluerajojen ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 

sukupuoleen, ihonväriin, etniseen alkuperään, yhteis-

kuntaluokkaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, 

vammaisuuteen, sukupuoli-identiteettiin ja uskontoon 

perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

Etsimme aktiivisesti eri puolilta Eurooppaa sellaisia 

feministisiä ja antirasistisia liikkeitä, jotka ovat valmiita 

ottamaan seuraavan askeleen. Uuden poliittisen 

puolueen perustaminen on suuri hanke, ja siksi me 

tarjoamme apua ja ohjausta paikanpäällä. Toimitaan 

yhdessä!

Aloitetaan! 
Me teimme joitakin asioita oikein ja joitakin väärin... Siksi

haluamme jakaa tietämystämme muiden eri puolilla maailmaa 

toimivien antirasististen ja feminististen liikkeiden kanssa, jotka 

haluavat ottaa seuraavan askeleen kohti puoluepolitiikkaa. 

Uusilla poliittisilla hankkeilla ei useimmiten ole paljonkaan 

varoja toimintansa rahoittamiseen. Se ei ole suuri ongelma. 

Parhaat pr-tapahtumat ja -ideat eivät välttämättä maksa paljoa 

varsinkaan aikana, jolloin koko maailma on kytkeytynyt sosiaa-

liseen mediaan ja uutiset leviävät nopeammin kuin koskaan 

ennen.

KOKOONTUMISET KODEISSA 

Me lupasimme feminismistä kiinnostuneille ihmisille, että jos 

he kutsuvat koolle 25 ihmistä, me tulemme puhumaan feminis-

mistä. Sillä tavoin me puhumme vieläkin tuhansille ihmisille 

Ruotsissa. Se on kustannustehokasta, ja kun pääsemme 

paikalle, tiedämme, että paikalla olevat ihmiset haluavat puhua 

meille.

SEMINAARIT 

Haluaisimme järjestää teille seminaarin siitä, miten me raken-

simme feministisen liikkeen Ruotsissa. Sen jälkeen voimme 

yhdessä tarkastella teidän maanne tilannetta.

ERITYISRYHMÄ

Uuden poliittisen puolueen perustaminen voi olla toisinaan 

melko vaikeaa. Siksi me tarjoamme aktiivisesti apua feminis-

tisen liikkeen organisoinnissa, perustamisessa ja hallinnoimi-

sessa. Meidän erityisryhmämme tarjoaa neuvoja politiikkaan, 

tiedottamiseen, lehdistöön, organisaatioon, hallintoon ja 

strategiaan liittyvissä asioissa.

FEMINIST POLITICS 
FOR CHANGE We believe in a society where all people can travel through life without discrimination. 

”Ei ole olemassa 
heikkoja ryhmiä, 
on vain heikkoja 
rakenteita.”
SORAYA POST,    
EUROOPAN PARLAMENTIN 
JÄSEN

”Ihmisoikeudet 
ovat politiikkamme 
keskiössä eivätkä 
vain sen toissi-
jaisena aiheena”
GITA NABAVI,   
TUKHOLMAN KAUPUNGINVAL-
TUUSTON JÄSEN

”Inhimillistä 
turvallisuutta 
militarismin 
sijaan”
GUDRUN SCHYMAN, 
PUOLUEJOHTAJA


