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Vi förnyar politiken
Feministiskt initiativ har en vision om ett annat samhälle. Vår 

ideologiska utgångspunkt är anti  rasistisk feminism. Vi menar att 

politik är mer än pengar. Skiljelinjen mellan höger och vänster 

är inte oviktig, men diskriminering, rasism och sexism finns på 

båda sidor och försvinner inte nödvändigtvis med socialism. Inte 

heller löser liberalismen, med fokus på individens rättigheter, 

de strukturella ojämlikheterna i samhället. Därför behövs ett 

ideologiskt självständigt feministiskt parti. Feministiskt initiativ 

är detta parti. Vi förnyar politiken för ett jämställt och jämlikt 

samhälle fritt från diskriminering. 

Vi gör det tillsammans!
Feministiskt initiativ tog i valen 2014 plats i EU-parlamentet och 

13 kommuner runt om i Sverige. Tillsammans med feminister 

i andra partier driver vi där en politik för människors lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klass, 

sexualitet, funktionalitet, könsuttryck eller religiösa övertygelse. 

Feministiskt initiativ har drygt 22 000 medlemmar (2014) och ett 

80-tal medlemsgrupper. Vi är den antirasistiska och feministiska 

rösten som står upp för mänskliga rättigheter och mot alla 

former av diskriminering. Var med du också! Tillsammans skriver 

vi historia.

Bli medlem
Gå in på feministisktinitiativ.se eller SMSa fimedlem 

[förnamn] [efternamn] [kommun] [e-post] till 72550 så betalar 

du 100 kr via din mobilfaktura. Vill du veta mer?
feministisktinitiativ.se



Moderna reformer  
för liv och arbete
Ditt namn, kön eller utseende ska inte avgöra om du får ett 

jobb, vilken lön eller vilka arbetsvillkor du har. Riksdagen har 

enats om jämställdhetspolitiska mål, men politiken för att 

ta oss dit saknas. Kvinnors arbete värderas lägre än mäns, 

kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet och har oftare ofrivilliga deltider och osäkra 

anställningar. De könsbundna löneskillnaderna består sedan 

decennier, trots att alla säger sig vara för jämställdhet. 

Klyftan mellan mäns och kvinnors inkomster har vidgats, 

ojämställdhet och ojämlikhet ökar. Vi behöver reformer för 

ett jämställt och jämlikt vardagsliv där kärlek, föräldraskap, 

samhällsengagemang och lönearbete ryms. 

För att uppnå jämlikhet i liv och arbete  

vill vi bland annat:

 › Genomföra en gradvis arbetstidsförkortning ner  

till 6-timmars arbetsdag.

 › Driva aktiv politik för jämställda löner med en 

jämställdhetsfond och nya direktiv till Medlingsinstitutet. 

 › Införa en individualiserad föräldraförsäkring.

 › Införa sanktionsmöjligheter mot diskriminerande företag 

och positiv särbehandling för rasifierade personer, 

transpersoner och personer med funktionsnedsättning.

Mänsklig säkerhet  
utan våld
Vi arbetar för en mänsklig säkerhet där individidens trygghet 

står i fokus, istället för nationens. Vi vill avmilitarisera 

säkerhetspolitiken och istället inrikta arbetet på hållbar fred, 

frihet från våld och sexuell exploatering, kroppslig integritet 

samt alla människors rätt och frihet att vara självständiga 

individer i livets alla faser. Militariseringen av konflikter är 

den främsta orsaken till att miljoner människor idag är på 

flykt. FN:s klimatpanel (IPCC) pekar också på att den globala 

uppvärmningens konsekvenser kan bli hundratals miljoner nya 

klimat flyktingar, främst kvinnor.

För att skapa mänsklig säkerhet vill vi bland annat: 

 › Stoppa vapenexporten och bedriva ett aktivt 

nedrustningsarbete med målet total global  

militär avrustning.

 › Utveckla ett globalt fredsinstitut för att  

förebygga konflikter.

 › Vidga det globala och lokala säkerhetspolitiska begreppet 

så att det inbegriper våld i nära  

relationer och hatbrott.

 › Ge alla papperslösa uppehållstillstånd och tillsätta en 

utredning för att förbereda ett öppnande av Sveriges 

gränser. Resurser som idag läggs på att begränsa 

människors rörlighet ska istället användas för att stärka 

människors delaktighet.

 › Driva på för att de största utsläpparna ska ta ett  

större ansvar för en snabb utsläppsminskning och  

bidra med pengar till klimatanpassning i de mest  

utsatta länderna.

Mänskliga rättigheter  
och hållbarhet som mål
Feministiskt initiativs utgångspunkt är att mänskliga rättig-

heter, ekologisk och social hållbarhet ska gå före ekonomiska 

intressen. Jämlikhet är en grundläggande förutsättning för 

en rättvis och hållbar samhälls utveckling. En hållbar värld 

kräver att vi arbetar aktivt mot alla former av diskriminering 

och ändrar vårt ekonomiska tillväxt tänkande och samhällets 

resurs fördelning. Ekonomi är ett verktyg för att skapa värdiga 

villkor för alla och inte ett mål i sig. 

För att nå de politiska målen om mänskliga  

rättigheter och hållbarhet vill vi bland annat:

 › Höja skatteinkomsterna och återinföra progressiviteten i 

inkomstbeskattningen.

 › Införa skatter och avgifter på finansmarknaden, öppna 

skatteparadisen för skatter på förmögenheter, utdelningar 

och royaltybetalningar.

 › Investera i hållbarhet och öka trycket i den ekologiska 

omställningen genom höjda avgifter och skatter på miljö- 

och klimatskadlig verksamhet. 

 › Sätta pensionskapitalet i arbete för en nödvändig 

ekonomisk omställning.

EN FEMINISTISK POLITIK  
FÖR FÖRÄNDRING

Feministiskt initiativ har de modigaste och mest omfattande förslagen för jämställdhet,  
jämlikhet och anti-diskriminering. Här kan du läsa om några av våra viktigaste politiska förslag.


