!بالطبع نستطيع

translated into higher incomes and increased consumption by those that already
have a lot.

Feministiskt initiativ wants to revert this development. Equal work must have equal
pay. Productivity increases should translate into spare time, rather than increased
consumption. We need to secure economic safety for all, and most urgently for
pensioners. Some of our most important demands in this area are:
•
•
•

Equal pay: Reformulate the directives of Medlingsinstitutet, create an equality
fund and decrease the pay gap
Reduced working time: Start lowering regular working hours to 30 hours/week,
with a large investment in education in professions with a shortage of workers.
Increased guaranteed pensions: A great increase in the lowest pension level in
order to guarantee basic economic safety for the elderly

نظام آخر ممكن

 نحن نستخدم. إن رؤيتنا واضحة؛ وهي مجتمع يحتضن الجميع ويعتني بهم. بديلً قويًا يف السياسةFeministiskt initiativ متثل
We sure
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 نحن ننرش لغة السلطة ونجعل السياسة متاحة.نحن نلتزم مببادئنا ونوسع الفكرة حول ماهية السياسية وما ميكن أن تكون عليه
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During the last term, the government has enacted policies to lower the number
asylum seekers in Sweden.
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Equal pay: Reformulate the directives of Medlingsinstitutet, create an equality
fund and decrease the pay gap
•
Reduced working time: Start lowering regular working hours to 30 hours/week,
with a large investment in education in professions with a shortage of workers.
•
Increased guaranteed pensions: A great increase in the lowest pension level in
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هل ُيكننا تعزيز حقوق اإلنسان؟
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Feministiskt initiativ has a vision of a world with open borders.
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we have to protect the human rights which we have all decided on. The right to
asylum is part of this – to seek protection from war and terror is a fundamental right
and not something to be negotiated. This bears repeating: a fundamental right. The
current government has instead chosen to restrict the possibility for people who have
fled under life-or-death circumstances to seek protection and support in Sweden.
During the last term, the government has enacted policies to lower the number of
asylum seekers in Sweden.
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هل ميكننا تعزيز األمان؟
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. وإعادة توزيع مواردنا املشرتكة،لدينا سياسة جيدة للرفاه االجتامعي

Human security: Replacement of the military territorial defence to a more
effective preparedness for all types of crises and societal threats.
Women’s safety: Guaranteed long term financing for women’s shelters and
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Feministiskt initiativ wants to revert this development. Equal work must have equal
pay. Productivity increases should translate into spare time, rather than increased
consumption. We need to secure economic safety for all, and most urgently for
pensioners. Some of our most important demands in this area are:
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هل ُيكننا حامية البيئة؟

•

Equal pay: Reformulate the directives of Medlingsinstitutet, create an equality
fund and decrease the pay gap
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CAN WE SECURE HUMAN RIGHTS? (HR)
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Feministiskt initiativ has a vision of a world with open borders. In order to get there,
we have to protect the human rights which we have all decided on. The right to
asylum is part of this – to seek protection from war and terror is a fundamental right
and not something to be negotiated. This bears repeating: a fundamental right. The
current government has instead chosen to restrict the possibility for people who have
fledهيunder
circumstances
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andوضع
support
in التوزيع
Sweden.
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During the last term, the government has enacted policies to lower the number of
 وفرض الرضائب العادلة بني املجموعات، وتحقيق التضامن الدويل،العمل من أجل دولة قوية توفر الرفاهية واألمن االقتصادي للجميع
asylum seekers in Sweden.

هل ُيكننا االعتامد عليكم؟

 كام تقوم السياسة االقتصادية النسائية بإعادة توزيع السلطة واملوارد من. وتطبيق السياسة املالية الشفافة،ومستويات الدخل
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RUT / ROT  وخصومات الفائدة وخصومات،خالل خصومات رضيبة العمل
We sure can!
•فرض رضيبة املعاملة يف السوق املالية لزيادة االستقرار املايل
.• العمل ضد التهرب الرضيبي إغالق املالذات الرضيبية

CAN WE CREATE SAFETY?
The right to freedom from violence and oppression is one of Feministiskt initiativ’s
most important and central political issues. It binds together or social, crime, defence
and foreign policies. These issues are intertwined – and share many of the same
patriarchal causes and gain from the same feminist solutions.
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•
•

Human security: Replacement of the military territorial defence to a more
effective preparedness for all types of crises and societal threats.
Women’s safety: Guaranteed long term financing for women’s shelters and

translated into higher incomes and increased consumption by those that already
have a lot.

املشاركة

Feministiskt initiativ wants to revert this development. Equal work must have equal
pay. Productivity increases should translate into spare time, rather than increased
consumption. We need to secure economic safety for all, and most urgently for
www.feministisktinitiativ.se  فإننا نُرحب بزيارتك للموقع اإللكرتوين، إذا كنت تريد معرفة املزيد حول سياستنا...
pensioners. Some of our most important demands in this area are:

هل تريد معرفة املزيد؟
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Equal pay: Reformulate the directives of Medlingsinstitutet, create an equality
fund and decrease the pay gap
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!هيا بنا لنأخذ خطوة

CAN WE SECURE HUMAN RIGHTS? (HR)

Feministiskt initiativ has a vision of a world with open borders. In order to get there,
we have to protect the human rights which we have all decided on. The right to
asylum is part of this – to seek protection from war and terror is a fundamental right
and not something to be negotiated. This bears repeating: a fundamental right. The
current government has instead chosen to restrict the possibility for people who have
fled under life-or-death circumstances to seek protection and support in Sweden.
During the last term, the government has enacted policies to lower the number of
asylum seekers in Sweden.
Strengthen the right to asylum: Increased number of quota refugees, a reinstatement
of the right to family reunification, amnesty for asylum seekers that have waited a
long time and permanent resident’s permits as a norm.
We sure can!

CAN WE CREATE SAFETY?
The right to freedom from violence and oppression is one of Feministiskt initiativ’s
most important and central political issues. It binds together or social, crime, defence
and foreign policies. These issues are intertwined – and share many of the same
patriarchal causes and gain from the same feminist solutions.
•
•

Human security: Replacement of the military territorial defence to a more
effective preparedness for all types of crises and societal threats.
Women’s safety: Guaranteed long term financing for women’s shelters and

