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1 Sammanfattning
En levande demokrati står under ständig förändring. Makten behöver 
alltid utmanas av människor som organiserar sig för att föra in nya 
kunskaper och erfarenheter. Feministiskt initiativ är en demokra-
tirörelse, vuxen ur gräsrotsrörelser. Vi är en del av en demokratisk 
process när vi visar hur hierarkiska, rasistiska och patriarkala makt-
strukturer står i vägen för såväl mänsklig som samhällelig utveckling. 
Feministiskt initiativs budget utmanar i grunden och föreslår sys-
temförändrande åtgärder. Den omfördelar resurser från dem som har 
mycket till dem som har lite och från privat konsumtion till offentlig 
konsumtion. Det är en offensiv budget som satsar stort i början för att 
investera i en inkluderande och hållbar framtid för alla.

Feministiskt initiativ tillför nya perspektiv i politiken. Vi förhåller oss 
till och vidgar visionen om vad politik kan vara. Med ett feministiskt 
och antirasistiskt perspektiv ser vi hållbara lösningar på politiska 
konflikter - i Sverige och globalt. Vår politik är en vision om att en 
annan och bättre värld är möjlig. Ett samhälle som ser och omfamnar 
alla människor. 

Sverige har under större delen av 2000-talet haft en ekonomisk po-
litik där den gemensamma ekonomiska plattformen, konkret uttryckt 
i skattekraften, har minskat. Den generella välfärden hotas, social-
försäkringssystemen urholkas och ekonomisk grundtrygghet för barn 
och gamla är inte säkrad. Nuvarande regering accepterar detta med 
fortsatt åtstramade och försiktiga budgetar trots högkonjunktur och 
god ekonomi i landet.

Att nå målen för svensk politik 

Riksdagen antog 2006 fyra jämställdhetspolitiska mål; en jämn 
fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn 
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. 2016 antogs  ytterligare två mål; om 
jämställd hälsa och jämställd utbildning. Inget av dessa sex mål har 
uppnåtts. På liknande sätt så antog riksdagen 16 miljöpolitiska mål 
redan 1999 och en majoritet av dessa har inte heller uppnåtts trots att 
nästan 20 år gått. Likadant ser det ut med många andra målsättningar 
inom bland annat skolpolitik, energipolitik, kulturpolitik och bistånds-
politik. Feministiskt initiativ vill att riksdagens beslutade målsättningar 
ska bli mer än ord på papper. Vi vill se en politik som tar konsekven-
serna av besluten och gör prioriteringar för att nå dem. Riksdagens mål 
är nåbara men det kräver att resurser frigörs och omfördelas. 
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Den rosa tråden

Genomgående i denna budget är tanken om att satsa i början leder 
till hållbarhet i längden. Välfärd är inte ett skyddsnät utan ett verktyg 
för att bygga ett jämställt, jämlikt och demokratiskt samhälle fritt från 
diskriminering, våld och exploatering av människor och miljö. Detta 
är kittet som håller oss samman. En god förlossningsvård är en bra 
start på ett nytt liv för såväl föräldrar som barn. Förskola, skola och 
fritidshem med hög kvalitet lägger en ovärderlig grund för vuxenlivet. 
En generell arbetstidsförkortning svarar på dagens och framtidens ut-
maningar vad gäller fördelning av privilegier, fritid, betalt och obetalt 
arbete. En kraftfull politik för inkludering är nödvändig för att bygga 
ett samhälle där alla människor har samma möjligheter, skyldigheter 
och rättigheter. En aktiv klimatpolitik är av yttersta vikt för att förhin-
dra oåterkalleliga miljökatastrofer. En tillgänglig och förebyggande 
primärvård och äldrevård gynnar individens hälsa och hushållar med 
vårdens resurser. En reformering av pensionssystemet är absolut nöd-
vändig och mest akut är det att se till att ingen pensionär faller under 
fattigdomsstrecket.

En ansvarsfull ekonomisk politik

Den ekonomiska politiken som har förts under 2000-talet har varit 
en omfördelningspolitik från de som har lite till dem som har mycket. 
Skatteintäkterna från arbete har ökat betydligt mer än de på kapital. 
Skattesubventioner har under denna period ökat från 18 miljarder år 
2000 till 224 miljarder år 2014. Dessa utnyttjas främst av dem med 
kapital, egendom, god inkomst och fast anställning då subventioner-
na huvudsakligen består av jobbskatteavdrag, ränteavdrag samt RUT- 
och ROT-avdrag.

En feministisk fördelningspolitik syftar till en jämställd, jämlik och 
ekologiskt hållbar ekonomisk politik. En stark välfärdsstat, ekonomisk 
grundtrygghet för alla, internationell solidaritet, en rättvis beskatt-
ning mellan grupper och inkomstslag samt en transparent skatte-
politik är grundläggande principer för denna budget. En feministisk 
ekonomisk politik omfördelar också makt och resurser från gruppen 
män till gruppen kvinnor. 

Politiken sätter ramarna för marknaden och ekonomin ska i högre 
grad styras med mänskliga rättigheter och ett hållbart användande 
av resurser som grund. Ekonomi är ett verktyg för att skapa ett inklu-
derande samhälle för alla och inte ett mål i sig.
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Vi visar att ekonomi och etik inte står i motsättning till varandra, att 
vi har råd att göra prioriteringar som baseras på en inkluderande 
välfärd, och att sådana prioriteringar i längden också är ekonomiskt 
hållbara. Det handlar inte om resursbrist, utan om hur resurser förde-
las, om styrning och regelverk – och därför om politik.

Skatt som politiskt verktyg

Skatt, liksom välfärd och ekonomi, är verktyg i byggandet av ett de-
mokratiskt, jämställt, jämlikt och hållbart samhälle fritt från diskrimi-
nering, våld och exploatering av miljö och människor.    
  

Skatter möjliggör genomförandet av en visionär feministisk politik 
som ser till helheten och ska därför utformas för att uppfylla målsätt-
ningarna i vår välfärdspolitik. Detta är en utgångspunkt som knyter 
väl an till de sex jämställdhetspolitiska mål som antogs av Sveriges 
riksdag 2006 och 2016 samt de 16 miljöpolitiska mål som antogs av 
Sveriges riksdag 1999. Riksdagens mål går att nå men det kräver att 
resurser frigörs och omfördelas.  

Ett feministiskt budgetalternativ

Feministiskt initiativ presenterar i denna budget ett kraftfullt alterna-
tiv till regeringens budget. Det är en budget som inte bara är plåster 
på såren efter de genomgripande förskjutningar från offentlig kon-
sumtion till privat konsumtion, från dem med lite till dem med myck-
et, som Alliansregeringarna genomförde. Denna budget presenterar 
istället förslag som är systemförändrande och som sätter stopp för 
bidrag och subventioner till de med mycket resurser, och omfördelar i 
stället dessa till de mest utsatta och med störst behov. Nu tar vi ste-
get. Vi visar intäkter och utgifter för fyra år framåt i en ambitiös och 
fullt finansierad satsning på ett mer jämställt, jämlikt och hållbart 
samhälle. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna. Vi förändrar mak-
ten och förnyar politiken. Vi säkrar demokratin och tryggar allas rätt 
att ta plats. Sverige är redo för ett rosa riksdagsparti.  
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Fokusområden för budgeten
Budgeten innehåller mer än 70 reformer där vi konkretiserar vår politik 
i prioriterade förslag. Tillsammans representerar de en satsning på väl-
färd, hållbarhet, mänsklig säkerhet och jämställda och jämlika villkor.  

Ekonomi som verktyg

Vi utformar ekonomiska verktyg och strategier som främjar sociala 
och ekologiska värden så att dessa blir en drivkraft för en jämställd, 
jämlik och hållbar samhällsutveckling. I det perspektivet finns det tre 
vägar att gå: att höja nivån och progressiviteten i skattesystemet, att 
ta fram nya intäkter via skatt på finanssektorn, energi och på resur-
sanvändning i syfte att styra globaliseringen i en ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt hållbar riktning, samt att ge viktiga samhällsorgan, 
myndigheter och verk nya direktiv som leder deras verksamhet och 
åtgärder i önskad riktning.

Vi vill använda samtliga dessa verktyg för att skapa ett jämställt, 
jämlikt och hållbart samhälle. Feministisk ekonomisk politik handlar 
inte bara, eller ens i första hand, om nya inkomstkällor utan om att 
använda de ekonomiska och politiska resurser som finns för att nå de 
mål vi sätter upp. 

Ökad skattekraft och omfördelning: 

Vi presenterar ett flertal omfördelande intäktsreformer för att finan-
siera en kraftfull politik för jämställdhet och jämlikhet. Framför allt 
fasar vi ut skattesubventioner för att få ett tydligt och rakt skatteut-
tag. Vidare återställer vi en del av skattekraften genom ökade intäkter 
från skatt på finanssektorn, inkomst av kapital och ägande. Några av 
de viktigaste är:

 • påbörja en utfasning av de skattesubventioner som omfördelar från 
dem som har lite till dem som har mycket, exempelvis jobbskatteav-
drag, ränteavdrag och RUT/ROT-avdrag.

 • införa en transaktionsskatt på finansmarknaden i samarbete med 
andra EU-länder för ökad finansiell stabilitet.

 • återinföra förmögenhetsskatt och en låg statlig fastighetsskatt.

 • arbeta mer aktivt mot skatteflykt och stänga skatteparadis.
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Liv och arbetsliv

I den traditionella ekonomin har värde i första hand tillmätts löne-
arbete och produktion. Även den traditionella politiken har haft sitt 
fokus på arbete och pengar. Sverige har en starkt könssegregerad ar-
betsmarknad som också avspeglar sig i lönesättning och ekonomiska 
villkor. Det som är manskodat anses ha ett högre värde och det som 
är kvinnokodat ett lägre, eller ibland inget alls. Lönearbete är grun-
den för tillgång till socialförsäkringar och ekonomisk trygghet och 
därför reproduceras och förstärks orättvisorna. Vi vet också att många 
grupper har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Unga, gamla och  
de med namn eller utseenden som uppfattas som icke-svenska dis-
krimineras. Effektiviseringar och produktivitetsvinster tas ut i högre 
löner och ökad konsumtion.

Feministiskt initiativ vill vända den utvecklingen. Likvärdigt arbete 
borde får lika lön. Produktivitetsvinster tas ut i tid istället för ökad 
konsumtion. Vi behöver säkra en ekonomisk grundtrygghet för alla, 
och mest akut är det för pensionärer. Några av våra viktigaste refor-
mer på området är därför:

 • Arbetstidsförkortning: Påbörja en reduktion av normalarbetstid 
till 30h/vecka, med en stor satsning på utbildningar i bristyrken.

 • Höjd garantipension: En kraftigt höjd lägstapension för att garan-
tera ekonomisk grundtrygghet för äldre.

 • Jämställda löner: Omformulera Medlingsinstitutets direktiv, starta 
en jämställdhetsfond och minska lönegapet mellan män och kvin-
nor.

En inkluderande och trygg skola

Ett välfärdssamhälle bygger på en gemensam, jämställd och jämlik 
undervisning. Såväl förskola och skola som fritidshem har en viktig 
funktion när det gäller att lägga grunden för att skapa villkor och 
förutsättningar som garanterar alla människors lika värde och möjlig-
heter. Därför måste dagens system som bygger på konkurrens mellan 
elever och mellan skolor förändras i grunden. 

Feministiskt initiativ ser skolan och förskolan som ett kollektivt pro-
jekt där samhället vinner på att alla lyckas. Med en grund i ett för-
statligande av skolan där staten återtar ansvaret över skolekonomin 
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och därutöver större satsningar på elevhälsa, fritidshem, bemannade 
skolbibliotek, kulturskola, fortbildning för personal och minskad stor-
lek på barngrupper tar vi ett första steg mot en skola  och förskola där 
varje människa ges möjlighet att utveckla sin fulla potential. 

Några viktiga reformer är:

 • Kvalitativa insatser i förskolan: Mindre barngrupper, kompe-
tenshöjning hos personalen.

 • Kvalitativa insatser i skolan: Satsningar på elevhälsa, fritidshem, 
bemannade skolbibliotek, gratis kulturskola och fortbildning av 
personal.

God vård genom hela livet

Vården och omsorgen har de senaste decennierna präglats av höjda 
krav på såväl kvalitet och medicinsk kunskap som på effektivise-
ringar, utan att ges förutsättningar att möta dessa krav. Idag utmärks 
stora delar av vården av en miljö där tid saknas för det enskilda 
mötet, där arbetsbelastningen är hög och patientsäkerheten bristan-
de. Majoriteten av de som arbetar inom vård och omsorg är kvinnor 
och det är bland dem som sjukskrivningstalen ökar mest. När sam-
hällskontraktet sviker är det framförallt kvinnor som täcker upp och 
vårdar närstående, vilket ytterligare ökar kvinnors totala arbetsbörda 
och drabbar den enskildes ekonomi. De som drabbas hårdast när vår-
den och omsorgen brister är de som behöver välfärdens insatser allra 
mest. De låga lönerna inom vård och omsorg äventyrar personalför-
sörjningen och i och med det hela systemet.

Feministiskt initiativ nöjer sig inte med enbart riktlinjer om att alla 
ska ha rätt till en personcentrerad, jämställd och jämlik vård, utan vill 
skapa förutsättningar att göra verklighet av orden. 

Några viktiga reformer:

 • Stärkt primärvård och förlossningsvård, organisatoriska för-
ändringar samt utökat antal vårdplatser. En kraftig ökning av 
riktade statsbidrag till vården.

Inkludering och förebyggande arbete

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där makt och re-
surser fördelas jämställt och jämlikt. Vi stärker den sociala samman-
hållningen genom inkludering och tidiga sociala investeringar i
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socioekonomiskt missgynnade områden. Antirasistisk feministisk 
politik ökar den interkulturella interaktionen och förbättrar levnads-
villkoren i dessa områden. När fattigdom och segregation växer, ökar 
också behovet av nya åtgärder för att möta aktuella och framtida 
utmaningar. 

Fattigdom är starkt koncentrerad till vissa områden, ofta miljonpro-
gramsområdena, med hög andel utrikesfödda. För att bryta utveck-
lingen behövs en fungerande välfärdspolitik och en omfördelning 
av våra gemensamma resurser. Mycket av den lokala service från 
myndigheter och företag som tidigare funnits på dessa platser har 
med tiden försvunnit. Feministiskt initiativ återupprättar levande och 
funktionella lokala samhällen på dessa platser.

 • Inkludering och förebyggande arbete i socioekonomiskt 
utsatta områden: Sociala insatsteam, närpolis, mentorsprogram, 
lokala arbetsförmedlingar och arbete mot droger och kriminalitet 
ska göra Orten till en tryggare plats.

 • Bostad för alla: Satsning på byggande av billiga hyresrätter för 
unga, äldre och socioekonomiskt utsatta, satsning på ”Bostad först” 
vid hemlöshet, stopp för vräkningar av barnfamiljer.

Hållbar utveckling i miljö- och klimatfrågor

En feministisk miljöpolitik utgår från alla människors lika värde och 
betonar vikten av global solidaritet. De miljöproblem som idag hotar 
både mänskligheten och ekosystem har sitt ursprung i att delar av 
världens befolkning har tagit sig rätt att överutnyttja jordens resurser, 
och i ett ekonomiskt system som fortfarande gör det lönsamt att göra 
så.

Feministiskt initiativ vill driva en politik som tar samhället i en rikt-
ning som  där vi tillsammans lever inom vår enda planets gränser.

 • Solidarisk klimatpolitik: Klimatskatter på kött och flyg, sänkt 
moms på frukt och grönt, omställning mot avgiftsfri kollektivtrafik 
samt satsningar på järnväg.

Mänsklig säkerhet 

Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs 
hjärtefrågor.  Det sammanlänkar vår socialpolitik, kriminalpolitik, för-
svarspolitik och utrikespolitik. Dessa frågor hänger ihop - och delar 
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många av samma patriarkala grundorsaker och vinner på samma 
feministiska lösningar.

 • Mänsklig säkerhet: Omrustning från ett militärt territorialförsvar 
till en mer effektiv beredskap för alla typer av kriser och samhälls-
hot. 

 • Kvinnofrid: Garanterad långsiktig finansiering till skyddade boen-
den och jourverksamheter. Satsning för kunskapsbaserade och mer 
effektiva rättsprocesser i sexualbrottsmål. Inrättande av specialen-
het mot barn- och tvångsäktenskap samt kunskaps- och resurscen-
trum mot människohandel för sexuella ändamål.

Öppna gränser

Feministiskt initiativ har en vision om en värld med öppna grän-
ser. På vägen dit måste vi värna om de mänskliga rättigheter som 
vi gemensamt beslutat. I detta ingår asylrätten. Att söka skydd från 
krig och terror är en grundläggande rättighet och inte något vi kan 
förhandla med. Nuvarande regering har istället valt att strypa möj-
ligheterna för människor som flytt på liv och död, att söka skydd och 
stöd i Sverige. Regeringen har under mandatperioden genomfört åt-
gärder för att minska antalet asylsökande i Sverige. Följden har varit 
påtvingat lidande för enskilda utan någon påtaglig fördel för någon 
tredje part. Detta måste ändras. Feministiskt initiativ vill se att Sve-
rige står upp för asylrätten och genomför en rad åtgärder för en mer 
mänsklig migrationspolitik.

 • Stärkt asylrätt: Ökat antal kvotflyktingar, återinförande av familje-
återförening, amnesti för asylsökande som väntat länge.
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7 Reformtabell  med finansiering 

Feministiskt initiativ redovisar här satsningar på ca 72 miljarder kronor  för år 2018, och prognoser för åren 2019-2021. 

 
Reformer  (tusental kronor) 2018 2018 * 

1
2019 2019* 2020 2020* 2021 2021* 

Ekonomin som verktyg för förändring                 

Feministisk skattepolitik                 
Åtgärder mot  skatteflykt och 
skatteundandragande 

200 000   200 000   200 000   200 000   

Feministisk näringspolitik                 
Näringslivets roll  – ett  näringsliv  som gagnar  alla 120 000   105 000   90 000   85 000   
Näringslivsutvecking, riktade anslag  till 
missgynnade  grupper 

125 000   175 000   175 000   125 000   

Minskat sjuklöneansvar  för små företag 750 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   

Hållbart  ägande inom  pensionsfonderna 0   0   0   0   

Färdas väl genom livet                 

Feministisk familjepolitik                 
Individualiserad  föräldraförsäkring 0   0   0   0   
Adoption 420 000   280 000   0   0   
Stärkt underhållsstöd 730 000   730 000   730 000   730 000   
Barnbidraget  ska inte  minska  ekonomiskt 
bistånd 

693 000   693 000   693 000   693 000   

Vård                 
Förstärk förlossningsvården 1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  
Primärvården 1 500 000   3 000 000   3 000 000   3 000 000   
Vårdplatsreformen 1 750 000   3 500 000   3 500 000   3 500 000   
Papperslösa  och  asylsökandes  rätt  till  sjukvård 0   0   0   0   

1* varav regeringens anslag/ökning  för det angivna  året 
Fullständigt  högkostnadsskydd  för tandvård 3 000 000   3 000 000   3 000 000   3 000 000   
En  inkluderande och  trygg  skola                 
Elevhälsa  - fler kuratorer och  specialpedagoger 250 000  150 000  300 000  150 000  350 000  150 000  400 000  150 000  
Barngruppernas storlek i förskolan 475 000   475 000   475 000   475 000   
Fortbildning  av lärarkår och  skolledning  i 
normkritik och  mänskliga  rättigheter 

350 000   350 000   350 000   350 000   

Förstatligande  av skolans  ekonomi 0   0   100 000   100 000   
Satsningar  på fritidshemmen 945 000   945 000   945 000   945 000   
Avgiftsfri kulturskola 300 000  115 000  300 000  115 000  300 000  115 000  300 000  115 000  
Bemannade skolbibliotek 175 000  30 000  175 000  30 000  175 000  30 000  175 000  30 000  
Dubbla  stödet till  ungdomsorganisationer                 
Dubbla  stödet till  ungdomsorganisationer 212 000   212 000   212 000   212 000   
Likvärdigt  ökat stöd  till  kvinno-,  etniska  och 
HBTQ+-org 

50 000   50 000   50 000   50 000   

En  modern  arbetsmarknad  för alla                 
Kortare arbetstid 12 000 000   21 000 000   27 000 000   46 000 000   
Jämställda  löner 4 434 000   4 609 000   4 784 000   4 976 000   
Ökad trygghet i anställningsformer 0   0   0   0   
Omsorg  och  socialt arbete                 
Stärkt social  barnavård och  kortade köer till  BUP 3 500 000   3 500 000   3 500 000   3 500 000   
Stärkt politik  för LSS  och  personlig  assistans 2 000 000   2 000 000   2 500 000   3 000 000   
Bostad  först 250 000   250 000   250 000   250 000   
Fler härbärgen för kvinnor 50 000   50 000   50 000   50 000   
Äldreomsorg 0   1 107 970   2 258 740   2 344 040   
Inklusion  och  förebyggande arbete i  utsatta 
områden 

                

Inklusion  och  förebyggande arbete i  utsatta 
områden 

1 500 000    3 000 000    3 000 000    3 000 000    

Bygg  de bostäder som  människor behöver                 
Stöd  till  kommuner för ökat bostadsbyggande 1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000  

*Varav regeringens anslag/ökning för det angivna året

7 Reformtabell med finansiering

Feministiskt initiativ redovisar här satsningar på 72 miljarder kronor 
för år 2018 utöver regeringens satsningar, och prognoser för åren 
2019-2021.
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Investeringsstöd  hyresrätter, studentbostäder 
och  äldreboenden 

3 800 000  3 200 000  3 800 000  3 200 000  3 800 000  3 200 000  3 800 000  3 200 000  

Lika  rättigheter över hela  landet                 
Förstärkning  av medel till 
Landsbygdsprogrammet 

100 000  100 000  1 500 000  750 000  1 500 000  750 000  1 500 000  750 000  

Kommersiell service i glesbygd 70 000  35 000  70 000  35 000  70 000  35 000  70 000  35 000  

Extra anslag  till  Bredbandsforum  hos  Post-  och 
telestyrelsen 

122 500   122 500   122 500   122 500   

Dags  att lyfta  kulturen                 
Enprocentsreformen 1 197 000  737 000  1 500 000  737 000  2 000 000  737 000  3 000 000  737 000  
Folkbildningslyftet 671 000  521 000  721 000  521 000  771 000  521 000  771 000  521 000  
En  social  kultur 0   150 000   300 000   400 000   
Rätten  till  ekonomisk trygghet                 
Deltidssjuksskrivning  för studenter 10 000   15 000  3 000  25 000  6 000  35 000   
Gemensam socialförsäkring 0   0   0   0   
Ekonomiskt  bistånd 2 000 000   2 000 000   2 000 000   2 000 000   
Pensioner att leva på 8 230 000   8 230 000   8 250 000   8 270 000   

Ett jordklot – en rättvis miljöpolitik                 
Omställning                 
Sänkt moms på frukt och  grönt 0   4 157 000   4 364 000   4 583 000   
Hållbar  livsmedelssektor för  ökad 
självförsörjning 

200 000  163 000  300 000  163 000  350 000  163 000  350 000  163 000  

Energieffektiviserande åtgärder i  områden  med 
stort behov av upprustning 

433 000  233 000  433 000  233 000  433 000  233 000  433 000  233 000  

Solidarisk  klimatpolitik 0   0   0   0   
Transport och  trafik                 
Avgiftsfri kollektivtrafik 1 500 000   1 500 000   1 500 000   1 500 000   
Ökat anslag investeringar i järnväg 1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   

Extra järnvägssatsningar 1 500 000   1 500 000   1 500 000   1 500 000   

Överföring till  utbyggnad  av kollektiva trafikslag 2 470 000   2 470 000   2 470 000   2 470 000   

Gång-  och  cykelsatsningar på  det statliga 
vägnätet 

1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   

Biologisk mångfald                 
Kraftfulla  åtgärder och  ökat skydd  av värdefull 
natur  

820 000  670 000  920 000  670 000  1 120 000  670 000  1 100 000  670 000  

Hållbar  havs- och  vattenmiljö 200 000  140 000  308 000  218 000  403 000  253 000  207 000  253 000  
Klimatinvesteringar (Klimatklivet) 890 000  890 000  1 390 000  1 390 000  2 390 000  2 390 000  2 300 000  2 390 000  
Utökade anslag  för  miljöinvesteringar  i 
glesbygder 

297 500   455 000   510 000   510 000   

Mänsklig säkerhet                 
Kvinnofrid, våld  i  nära  relationer och  i  namn  av 
heder 

                

Skyddade boenden 450 000   450 000   450 000   450 000   
Specialenhet  mot barn-  och  tvångsäktenskap 100 000   70 000   70 000   70 000   
Kvinno-, tjej- och  transjourer 50 000   50 000   50 000   50 000   
Effektivare rättsprocesser i  sexualbrottsmål  - 
Åklagarmyndigheten 

20 000   20 000   20 000   20 000   

Effektivare rättsprocesser i  sexualbrottsmål  - 
Domstolsverket 

20 000   20 000   20 000   20 000   

Nationellt  kunskapscentrum  mot  sexköp  och 
människohandel 

0   0   25 000   25 000   

Statlig  informationskampanj  för  samtycke samt 
särskilt stöd  frivilligorganisationer 

25 000   25 000   25 000   25 000   

Kriminal-  och  rättspolitik                 
Polisutbildningen 0   42 200   48 000   48 000   
Arbete mot hatbrott  - polisen 40 000   40 000   40 000   40 000   
Kompetenshöjning  hot  och  hat på nätet 20 000   20 000   20 000   20 000   
Human  asyl-  och  migrationspolitik                 
Asyl- och  migrationspolitik 4 630 000   6 300 000   6 300 000   6 300 000   

Avskaffa  rasistiska  och  koloniala  strukturer                 

Institutionaliserad  och  strukturell rasism 75 000   75 000   75 000   75 000   
Stärk Sápmi 85 000  53 900  99 000  59 750  119 000  60 763  119 000  60 763  
Utsatta EU-medborgare 200 000   200 000   200 000   200 000   
En  feministisk utrikespolitik                 
Åter till  1%-målet för internationellt  samarbete 8 793 000   10 743 000   12 883 000   14 883 000   
Internationell  solidaritet  istället  för bistånd 1 100 000   1 100 000   1 100 000   1 100 000   
Freds- och  säkerhetsfrämjande verksamhet 1 042 000  192 000  1 042 000  192 000  1 042 000  192 000  1 042 000  192 000  
En  säkerhetspolitik för fred                 
Civil  Fredsutbildning 0   1 000 000   1 000 000   1 000 000   
HBTQ-certifiering inom  försvaret 40 000   0   0   0   
Summa reformer 81 280 000 9 529 900 108 144 670 10 766 750 120 353 240 11 805 763 143 168 540 11 799 763 

Summa reformer  (exkl.  regeringens 
anslag/ökning) 

71 750 100   97 377 920   108 547 477   131 368 777   
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Feministiskt initiativ redovisar här finansiering på 77 miljarder kronor  för år 2018 utöver regeringens finansiering, och prognoser för åren 2019-2021. 

 
Finansiering  2018 2018 * 

2
2019 2019* 2020 2020* 2021 2021* 

Ekonomin som verktyg för förändring                 

Feministisk skattepolitik                 
En  stabil  bostadsmarknad         
Minskat ränteavdrag 6 934 000  9 476 000  12 991 000  17 939 000  
Fastighetsskatt 5 125 000  5 125 000  5 125 000  5 125 000  
Minska  skattelättnader för resursstarka         
Förmögenhetsskatt 4 000 000  4 000 000  4 000 000  4 000 000  
Avveckla ROT och  RUT 6 080 000  12 280 000  13 664 000  13 664 000  
Fasa  ut jobbskatteavdragen 10 000 000  10 000 000  10 000 000  10 000 000  
Finansiell  transaktionsskatt  för  en stabil 
finansmarknad 

0  18 570 000  18 940 000  19 320 000  

Enhetliga  skatteregler för bolag         
Bolagsskatt 15 000 000  15 000 000  15 000 000  15 000 000  
3:12 regler 4 800 000  4 800 000  4 800 000  4 800 000  
Åtgärder mot  skatteflykt och 
skatteundandragande 

4 000 000  4 000 000  4 000 000  4 000 000  

Ett jordklot – en rättvis miljöpolitik                 

Omställning         
Animalieskatt 815 000  1 616 000  2 404 000  3 179 000  
Sänkt moms på frukt,  grönt och  spannmål 0  -4 157 000  -4 364 000  -4 583 000  
Rättvis mineralavgift 177 000  177 000  177 000  177 000  
Transport och  trafik         
Minskat  anslag  till  investeringar i  vägbunden 
trafik 

1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   

2* varav regeringens anslag/ökning  för det angivna  året 

Minskade  anslag  motorvägsbyggen via 
trängelskatt 

2 470 000   2 470 000   2 470 000   2 470 000   

Förändrat  reseavdrag 1 000 000  1 500 000  2 000 000  2 500 000  
Flygskatt 2 100 000 1 080 000 2 100 000 1 080 000 2 100 000 1 080 000 2 100 000 1 080 000 

Mänsklig säkerhet                 

En  säkerhetspolitik för fred         
Från försvarsmakt till  fredsmakt 14 230 000  18 669 000  23 684 000  28 701 000  
Summa finansiering 77 731 000 1 080 000 97 150 000 1 080 000 105 000 000 1 080 000 111 453 000 1 080 000 

Summa finansiering (exkl.  regeringens 
anslag/ökning) 

76 651 000   96 070 000   103 920 000   110 373 000   

 
*Varav regeringens anslag/ökning för det angivna året


