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På lättläst svenska

Vi ser en annan framtid
För oss handlar politik om
att längta efter en annan framtid.
Fi vill ha ett samhälle som är
jämlikt, jämställt och hållbart.
Tillsammans kan vi använda politiken
för att ändra på saker
som en enskild människa
inte kan ändra på själv.
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Feministiskt initiativ
har nya idéer.
Det viktigaste för oss är inte pengar.
Det viktigaste för oss är
naturen och
mänskliga rättigheter.
Ingen ska bli diskriminerad.
Ingen ska behandlas sämre än någon annan.
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Vi vill förbättra
jämställdheten.
Sverige har mål
som handlar om jämställdhet:
1. Kvinnor och män ska ha samma
möjligheter att tjäna pengar.
2. Män och kvinnor ska dela på 			
arbetet i hemmet till 					
exempel tvätt och disk.
3. Män ska sluta slå kvinnor.
4. Alla ska ha samma makt och möjlighet		
att forma sina liv och samhället.
Trots dessa mål
så har kvinnor ofta lägre löner,
män tar ofta mindre ansvar för barnen
och män fortsätter att använda våld.
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Jämlikhet gäller inte bara
mellan kvinnor och män.
Alla människor i hela världen
ska ha samma makt och möjlighet
att forma sitt liv.
Det ska inte spela någon roll:
•
•
•
•
•

varifrån du kommer
vad du heter
vad du har för kön mellan benen
om du har en funktionsnedsättning
eller något annat.

Vi behöver nya politiska förslag
så att livet i Sverige blir mer jämlikt och
rättvist.
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HUR SER DET UT
IDAG 2018?
Idag samlas stora rikedomar
hos några få.
Många är fattiga.
Vi vill ge mer pengar och makt till dem.

Vi lever i ett patriarkalt
samhälle.
Vi tycker att män har för stor makt
i arbetslivet, i skolor,
i hemmen och på gatorna.
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Vi är glada för
#meetoo-rörelsen
Vi är många som längtar
efter ett samhälle
fritt från sexism och våld.
När vi arbetar mot samma mål
blir vi starka tillsammans.
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Vi människor behöver
varandra
och vi behöver vara rädda om vårt jordklot.
Även om Feministiskt initiativ inte blir det
största och regerande partiet,
så vill vi påverka politiken.
Vi vill lyfta fram vårt nya sätt att se på världen.
De viktigaste frågorna 2018
Nu börjar vi!
I denna valplattform
berättar vi om våra förslag.
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DE VIKTIGASTE
FRÅGORNA 2018
Nu börjar vi!
I denna valplattform
berättar vi om våra förslag.

Säkerhet
Ingen människa ska behöva bli slagen.
Alla människor har rätt till frihet från våld.
Förr var det viktigt att den svenska militären
försvarade den svenska marken, det svenska
territoriet.
Vi hade ett territorialförsvar.
Feministiskt initiativ tycker att det är
gammaldags att försvara ett land.
Vi vill försvara den mänskliga säkerheten.
Ingen ska behöva bli slagen.
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Idag ser farliga hot ut på andra sätt;
klimathot och terrorhot, till exempel,
eller mäns våld mot kvinnor.
Därför vill vi ta pengar från det militära
territorialförsvaret, för att 				
satsa på säkerhet och frihet				
från våld inom Sverige.

Kvinnofrid
Många kvinnor blir slagna.
Vi måste skydda dem.
Kvinnor ska får vara ifred. Vi vill ha kvinnofrid.
Dessa kvinnor ska kunna få skyddat boende
där de känner sig trygga.
De som dömer i rättegångar
måste lära sig mer om
hur livet är
för kvinnor som blir slagna.

Kvinnor som missbrukar
droger
måste få mera hjälp.
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Barn
måste skyddas
mot våld och övergrepp.

I områden där många är
arbetslösa och fattiga
måste samhället hjälpa till mer.
för att öka tryggheten.

Om rasism
Alla människor är lika mycket värda.
Ibland pratar människor,
som att de är mer värda än andra.
Det stämmer inte.
När vi hör sådan rasism, måste vi säga ifrån!
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Bygg billiga bostäder!
Alla barnfamiljer måste ha ett hem.
Hemlösa behöver en bostad.

Fi vill att landsbygden
ska leva.
Det måste finnas affärer, apotek
och andra viktiga serviceställen
även utanför de stora städerna.

Om sex
Alla ska få älska vem de vill.
Man behöver inte göra
som de flesta andra gör.
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Minoriteter
Det finns fem nationella minoriteter i Sverige:
judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar.
De har rättigheter.
Vi vill att den svenska statens
övergrepp mot samer
ska utredas i en sanningskommission.
Urfolket samernas kollektiva rättigheter
ska erkännas och säkras.

Flyktingar
Vi vill ha en värld med öppna gränser.
Så är det inte idag, men det är vårt mål.
Det finns många kring i världen.
Många människor flyr från sina hemländer.
Det är viktigt att rädda deras liv.
Människor som flyr från sina hemländer
kan be att få stanna i ett annat land.
Då ansöker de om asyl.
Den asylrätten är jätteviktig.
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DÄRFÖR VILL VI ATT:
•

Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar.

•

Då bestämmer man i förväg hur många som
får komma.

•

Sedan kan flyktingarna flyga hit			
till ett boende som är ordnat i förväg.

•

Familjer ska få vara tillsammans. 			
Det gäller även de som flyr till Sverige.

•

Asylsökande som väntat länge 				
ska få stanna 							
särskilt barn och unga.

•

De som får stanna i Sverige				
ska få permanenta uppehållstillstånd.		
										
När man vet att man får stanna länge		
är det lättare att börja leva sitt nya liv.

•

Papperslösa ska få hjälp.				
De som inte har tillstånd att stanna i
Sverige, de som saknar ett papper med
detta godkännande, de ska också kunna få
sjukvård, tandvård och annan social hjälp.
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Liv och arbetsliv
Det är orättvist på många arbetsplatser.
Män får ofta högre löner än kvinnor.
Kvinnor arbetar ofta gratis i hemmet.
Vi tycker att mammor och pappor
ska dela lika på arbetet hemma
med barn, städning, matlagning, tvätt med
mera.

DÄRFÖR VILL VI ATT:
•

Föräldraledigheten ska delas lika.		
Pappor och mammor ska vara lediga med
sina barn lika länge.						
										
Då ökar vi jämställdheten i hemmen		
och kvinnor får mer pensionspengar när de
blir gamla.

•

Löner ska vara jämställda.				
Starta en fond med pengar i				
för att jämna ut löneskillnader			
mellan kvinnor och män.
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•

Sänk arbetstiden från 40 till 30 timmar i
veckan och utbilda fler människor till de
yrken där det finns gott om jobb.

•

Höj pensionen för de fattigaste
pensionärerna.

•
•

Ge mer pengar till dem som gör teater
och annan kultur.

•

Låt kulturkvällar vara gratis.

•

Kulturskolan för barn och ungdomar ska
vara gratis.

•

Skolbibliotek och skolsköterskor ska få mer
pengar.

•

De som föder barn måste få god vård.		
Ge mer pengar till förlossningsvården.

•

Fler gamla måste få en plats på ett
ålderdomshem.

•

Ge mer pengar till vårdcentralerna.

•

Satsa mer pengar på personlig assistans		
och LSS; Lagen om stöd och service			
till vissa funktionshindrade.
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Miljö
Dagens miljöproblem är inte bra för vårt
jordklot.
Vi släpper ut för mycket koldioxid
när vi åker bil, flyg och tillverkar varor.
Det är inte bra.
Vi måste sätta upp tuffa mål
för att minska dessa utsläpp.
Idag går det för långsamt.
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FEMINISTISKT INITIATIV
FÖRESLÅR:
• Vi ska ha ett mål för hur mycket vi
ska minska våra utsläpp.
Det kallar vi utsläppsmål, eller 			
konsumtionsmål.
När vi köper en T-shirt i Sverige
så kan den ha tillverkats i ett annat land
och orsakat utsläpp i det landet.
Vi som bor i Sverige
måste göra rätt för oss utomlands
när vi använder oss av deras resurser.
Därför vill vi ha ett konsumtionsmål.
De svenska pensionspengarna är 		
placerade i AP-fonder.
Fi vill inte att AP-fonderna ska ha aktier
i bolag som gör stora utsläpp.
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• Gratis kollektivtrafik
Det ska vara gratis att åka buss
och tunnelbana
och annan kollektivtrafik.
Fi vill satsa mer pengar på underhåll,
till exempel behöver järnvägen lagas
och tas hand om bättre.
• Höj skatten på kött.
• Sänk skatten på grönsaker.
		 Om fler äter vegetarisk mat oftare,
		 så minskar utsläppen.
		 Det går åt mycket koldioxid
		 innan en köttbit når din tallrik
• Den som vill starta en gruva
måste lyssna mycket noga
efter vad de som bor i området tycker.
De lagar som finns om miljö och klimat
är de viktigaste lagarna.
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Ekonomi
När vi planerar Sveriges ekonomi
vill vi överföra makt och resurser
från gruppen män till gruppen kvinnor.
Vi vill stoppa olika avdrag,
som ger mer pengar till rika.

DESSA AVDRAG VILL
VI TA BORT:
•
•
•
•

RUT-avdrag
ROT-avdrag
jobbskatteavdrag
ränteavdrag
De som handlar med aktier och
andra värdepapper
ska betala mer skatt.
Vi tycker inte om när människor flyttar
sina pengar utomlands
för att slippa betala skatt i Sverige.
Vi vill arbeta mot skatteflykt.
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