Zakaj feministicna stranka?
V Evropi je vsaka tretja ženska po 15. letu starosti izkusila
fizicno nasilje. Razlike v placilu med spoloma so v številnih
državah vse vecje in ženske so še dandanes prisiljene
izbirati med starševstvom in delom. Številne osebe LGBT
vsakodnevno doživljajo diskriminacijo in nasilje. Mnogi
politicni voditelji uporabljajo sovražni govor, naperjen proti
manjšinam, in v vseh parlamentih smo tudi prica vzponu
fašisticnih strank. Evropa straži svoje meje, ljudje pa bolj kot
kdajkoli potrebujejo zatocišce v njej.
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Nova razsežnost v politiki
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Za spopadanje s temi izzivi ni prave politicne usmeritve.
Feministicna pobuda pa postavlja enakost spolov in
clovekove pravice na vrh svojega politicnega programa. Naša
stališca izhajajo iz protirasisticnega feminizma. Verjamemo
tudi, da se politika ne bi smela ukvarjati samo z gospodarsko
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rastjo. Desna ali leva politicna izhodišca niso nepomembna,
vendar diskriminacija, rasizem in seksizem s socializmom ne
izginejo kar sami od sebe. Tudi liberalizem, osredotocen na
svobodo posameznika, ne odpravlja strukturnih neenakosti v
družbi. Zato svet potrebuje ideološko neodvisne feministicne
politicne stranke.

Stopite v stik z nami!
Vec informacij boste našli na naslovu
www.feministisktinitiativ.se ali www.feministinitiative.eu.
Lahko pa nam pišete na info@feministisktinitiativ.se.

Javite nam se!
www.feministisktinitiativ.se
www.feministinitiative.eu

www.feministisktinitiativ.se
www.feministinitiative.eu

FEMINIST POLITICS

FOR CHANGE

We believe in a society where all people can travel through life without discrimination.

Povežimo se!

„Ni šibkih skupin,
so samo šibke
strukture.”

Feministicno pobudo so leta 2005 na Švedskem ustanovile
feministke iz ženskega gibanja skupaj z gibanjem LGBT,
protirasisticnim gibanjem, pa tudi študenti, predstavniki
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POSLANKA V EVROPSKEM
PARLAMENTU

akademskega sveta, politiki in aktivisti. Podpora stranki
je od prvih volitev leta 2006, ko je dobila 0,7 odstotka
glasov, narasla na 3,2 odstotka glasov na volitvah leta

Kar zacnimo!
Nekatere stvari smo naredili prav, nekaterih ne ... Prav zato
želimo svoje znanje deliti z drugimi protirasisticnimi in feministicnimi gibanji po vsem svetu, ki želijo narediti naslednji korak
v smeri strankarske politike. Novi politicni projekti ponavadi
nimajo dosti denarja za financiranje svojih dejavnosti. Pa to ni
prehuda težava. Dobre ideje in promocija v javnosti ne stanejo
dosti, posebno ne danes, ko so ljudje iz vsega sveta povezani

2014. Na Švedskem je danes politicno zastopana v 13

v družbenih medijih in novice potujejo hitreje kot kdajkoli prej.

obcinah. Na volitvah v Evropski parlament je dobila 5,5
odstotka glasov in s tem en sedež.
Sodelujemo s feministicno usmerjenimi politicarkami in
politiki v razlicnih strankah, prizadevamo pa si za uveljavljanje clovekovih pravic in se borimo proti diskriminaciji
na podlagi spola, barve kože, narodnosti, družbenega
razreda, spolne usmerjenosti, opravilne zmožnosti,

STRANKA, KI PRIDE K VAM
Onima koji su zainteresirani za pitanje feminizma ponudimo

„Clovekova
varnost –ne
militarizem.”

da u jednoj prostoriji okupe 25 osoba i zatim dodemo
razgovarati s njima o feminizmu. Na taj nacin komuniciramo
s tisućama ljudi u Švedskoj. Osim što je ekonomicno, kada
dodemo znamo da zaista žele razgovarati s nama!

GUDRUN SCHYMAN,
VODITELJICA STRANKE

SEMINARJI

spolne identitete ali verskega prepricanja.

Na seminarjih vam bomo z veseljem predstavili, kako smo na
Švedskem oblikovali feministicno gibanje. Nato pa lahko skupaj

Povezati se želimo s feministicnimi in protirasisticnimi

preucimo razmere v vaši državi.

gibanji po vsej Evropi, ki so pripravljena narediti korak
naprej. Ustanovitev nove politicne stranke je velik
projekt, zato ponujamo pomoc in svetovanje na terenu.
Povežimo se!

„Clovekove
pravice so jedro
naše politike, ne
privesek.”

DELOVNA SKUPINA
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komuniciranju z mediji, organizaciji, administraciji in strategijah.

Ustanavljanje politicne stranke je lahko vcasih precej zahtevno.
Zato vam ponujamo aktivno podporo pri organiziranju,
ustanavljanju in upravljanju feministicnega gibanja. Naša
delovna skupina vam lahko svetuje o politiki, obvešcanju in

