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Chcesz wiedzieć więcej?
Na temat naszej polityki lub naszych przedstawicieli – 
wejdź na stronę:  www.feministisktinitiativ.se lub wyślij 
e-mail na adres: info@feministisktinitiativ.se

Dołącz do nas!
Większa liczebność to większa siła oddziaływania. 
Jesteś potrzebna/y! Prześlij swoją opłatę członkowską w 
wysokości od 50 do 500 koron (Ty decydujesz o kwocie, 
zależnie od własnych środków) na nasz rachunek Plusgiro 
- 40 57 53-5. Wpisz “opłata członkowska” oraz swoje 
imię i nazwisko oraz adres i adres mailowy. 

Wspomóż nas!
Nie otrzymujemy wsparcia jako partia ze strony państwa. 
– nasze działania polityczne zależą od datków oraz opłat 
członkowskich. Wpłać datek na nasze konto Plusgiro 40 
57 53-5. W tytule przelewu wpisz “datek”.

Inicjatywa Feministyczna 
Nowy wymiar w polityce

Rzuca wyzwanie

Inicjatywa Feministyczna 
rzuca wyzwanie
Rzucamy wyzwanie samoocenie Szwedów przedsta-
wiającej Szwecję jako kraj, w którym panuje rów-
ność, otwartość i poszanowanie praw człowieka oraz 
przekonaniu, że Szwedzi wierzą w otwartość, równość 
i tolerancję. 

My przedstawiamy inny obraz, oparty na faktach, 
badaniach i wiedzy, w którym Szwecja oraz Szwedzi 
rzadko kiedy popierają równość, otwartość i poszano-
wanie praw człowieka. 

Rzucamy wyzwanie partiom o ugruntowanej pozy-
cji, które twierdzą, że ich polityka jest zadawalająca.  
Drobne poprawki nie wystarczą. Potrzeba radykalnych 
zmian!

Inicjatywa Feministyczna to nowa partia, która 
powstała w starym, patriarchalnym środowisku poli-
tycznym. 

Podczas gdy inne partie wykorzystują feminizm do 
ubarwienia swojego programu dla nas feminizm stano-
wi jego istotę. Jesteśmy nowatorską partią działającą 
w otoczeniu innych ugrupowań, które nie są w stanie 
poradzić sobie z dyskryminacją i nierównością.

Inicjatywa Feministyczna rzuca wyzwanie głęboko 
zakorzenionym prawicowym i lewicowym poglądom 
politycznym, proponując najbardziej śmiałe, daleko-
siężne oraz zakrojone na szeroką skalę rozwiązania 
w celu zwalczania nierówności i wszelkich form 
dyskryminacji.



F! rzuca wyzwanie wizerunkowi Szwecji przedstawiającemu ją jako kraj...

...otwarty 
Postawa rasistowska i homofobia są często przedstawiane 
jako problemy drugorzędne, przypisywane skrajnej pra-
wicy. Jednak dyskryminacja istnieje na poziomie struktur, 
we we wszystkich warstwach społecznych Szwecji. 
Inicjatywa Feministyczna proponuje kroki radykalne!

Co widzimy?
Widzimy jak granice tworzą „nas” i „ich”, gdzie „my” 
jesteśmy bardziej doceniani a „oni” zostają wyklucze-
ni. Ludziom o białej skórze z szwedzko brzmiącymi 
nazwiskami łatwiej jest znaleźć pracę i mieszkanie. 
Widzimy to jak wiele rodzin nie mieści się w normie 
rodziny nuklearnej, przez co nie otrzymują żadnego 
wsparcia ze strony społeczeństwa ani państwa. Samotni 
rodzice, którzy nie radzą sobie z utrzymywaniem siebie i 
swoich dzieci czy też dyskryminowane Rodziny Tęczowe 
[Regnbågsfamiljer] to dwa przykłady. 

Czego chcemy?
Aby przeciwdziałać istniejącej dyskryminacji etnicznej 
na rynku pracy, chcemy wprowadzić akcję afirmatywną. 
Chcemy także aby prawodawstwo zostało dostosowane 
do potrzeb wszystkich typów rodziny wliczając w to 
wspólnoty wielu kolorów i ras, samotnych rodziców, ro-
dziny patchworkowe oraz pozostałe wspólnoty – a nie tak 
jak obecnie, wyłącznie do potrzeb rodziny nuklearnej. 

… szanujący prawa 
człowieka
Szwecja jest często krytykowana przez instytucje moni-
torujące egzekwowanie praw człowieka, lecz nadal nie 
widać poprawy. Inicjatywa Feministyczna kładzie nacisk 
na przestrzeganie praw człowieka.

Co widzimy?
W dzisiejszych czasach, świat dzieli i charakteryzuje głębo-
ka niesprawiedliwość. Wielu ludzi opuszcza swoją ojczyznę 
lub ucieka z niej by znaleźć schronienie i lepsze życie w 
innym kraju. Programy zbrojeniowe na całym świecie 
zubożają fundusze pomocy społecznej. Walka z różnymi 
formami przemocy mężczyzn wobec kobiet powinna być 
elementem polityki bezpieczeństwa.

Czego chcemy?
Naszym marzeniem jest świat bez granic. Jednym z kroków 
do osiągnięcia tego celu jest nadanie zezwolenia na pobyt 
stały w Szwecji nielegalnym imigrantom i ukrywającym się 
tu uchodźcom. 

Kolejnym krokiem jest zagwarantowanie prawo-
rządnych procedur  udzielania azylu uwzględniających 
powody ucieczki specyficzne dla kobiet i społeczności 
LGBT (tj. osób określających się jako mniejszości 
seksualne). Chcemy doprowadzić do rozwoju globalnej 
ochrony człowieka,  a zatem, zatrzymać wszelkie pro-
gramy zbrojeń i eksport broni. Chcemy zainwestować w 
środki, które będą zapobiegać i przeciwdziałać przemo-
cy w rodzinie. 

...równy
Wszystkie partie polityczne twierdzą, że opowiadają się 
za równością, jednak statystki pokazują, że Szwecja ma 
do pokonania długą drogę do równości. Równość to nie 
opinia, lecz kwestia wiedzy i cel polityczny. Inicjatywa 
Feministyczna ujawnia struktury i modele władzy stojące 
na jej drodze. Proponujemy kroki radykalne!

Co widzimy?
Widzimy, że praca kobiet jest mniej doceniana niż praca 
mężczyzn. Płaca za pełen etat w przypadku kobiet jest 
średnio o 4,400 SEK niższa niż dla mężczyzn. Niskie 
zarobki prowadzą do niskiego ubezpieczenia od utraty 
pracy, niskiego dodatku rodzicielskiego i, w końcu, do ni-
skiej emerytury. Co więcej, 40 godzinny tydzień roboczy 
zmusza kobiety do pracy na pół etatu aby mogły zajmo-
wać się domem, dziećmi i starszymi domownikami. W 
tym samym czasie, ojcowie małych dzieci pracują więcej 
godzin tygodniowo niż jakakolwiek inna grupa. 

Czego chcemy?
Chcemy ustanowić fundusz równościowy aby zrówno-
ważyć różnice w płacy pomiędzy różnymi sektorami 
oraz przedstawić Narodowemu Urzędowi ds. Mediacji 
[Medlingsinstitutet] wytyczne dotyczące struktury rów-
nych zarobków. Chcemy zindywidualizować państwowy 
dodatek rodzicielski i skrócić tydzień pracy. Doprowadzi 
to do bardziej sprawiedliwego podziału i poprawy warun-
ków pracy  umożliwiających połączenie dającego korzyść 
zatrudnienia z rodzicielstwem.


