
نظام آخر ممكن
متثل Feministiskt initiativ بديًل قويًا يف السياسة. إن رؤيتنا واضحة؛ وهي مجتمع يحتضن الجميع ويعتني بهم. نحن نستخدم 

منظورنا النسوي واملناهض للعنرصية لضامن املساواة والتكافؤ والحلول املستدامة للرصاعات السياسية يف السويد ويف العامل بشكل عام. 

نحن نلتزم مببادئنا ونوسع الفكرة حول ماهية السياسية وما ميكن أن تكون عليه. نحن ننرش لغة السلطة ونجعل السياسة متاحة 

للجميع.

نحن يف حاجة اآلن إىل قوتنا املشرتكة، أكرث من أي وقت مىض. فبعد فرتة طويلة من تقليل الرفاهية وإعادة توزيع املوارد من الذين 

لديهم القليل - إىل الذين لديهم الكثري، فإن األمر يتطلب اتخاذ تدابري لتغيري النظام.

إن سياستنا تتمثل يف الرؤية بأن خلق عاملًا أفضل أمرًا ممكًنا. مجتمع يحتضن الجميع ويعتني بهم.

نحن ندافع عن حقوق اإلنسان. نحن نغري السلطة ونجدد السياسة. مع استخدام الحب كقوة دافعة، نضمن تطبيق الدميقراطية 

ونضمن حصول كل شخص عىل حقه يف املشاركة. فالسويد مستعدة لحزب برملاين وردي.

هل ُيكننا تحقيق املساواة يف السويد؟
يوجد يف السويد سوق عمل قائم عىل التمييز الشديد بني الجنسني وهو ما ينعكس كذلك عىل تحديد األجور وظروف العمل. فام هو 

مرمز للرجال يُعترب ذو قيمة أعىل وما هو مرمز للنساء يُعترب ذو قيمة أقل، أو ال يشء عىل اإلطلق يف بعض األحيان. حتى العمل غري 

املدفوع يتم توزيعه بشكل غري متساٍو. وعندما يحني وقت التقاعد، ال يقترص األمر عىل تعزيز تلك االختلفات، بل تصبح االختلفات 

كبرية للغاية.

إن العمل مدفوع األجر هو األساس للوصول إىل الضامن االجتامعي واألمن االقتصادي، وبالتايل فإن عدم التوازن يف املجتمع ويتم إعادة 

إنتاجه وتقويته. فمن هم خارج سوق العمل يواجهون صعوبة يف الدخول إليه. حيث يتم مامرسة التمييز ضد الشباب صغار السن 

وضد كبار السن أو الذين لديهم أسامء أو مظهر غري سويدي. ويتم تضمني مكاسب الكفاءة واإلنتاجية يف األجور املرتفعة وزيادة 

االستهلك من قبل أولئك الذين لديهم الكثري بالفعل.

تريد Feministiskt initiativ عكس هذا االتجاه. فينبغي أن يكون هناك أجور متساوية لألعامل املتساوية. وأن يتم أخذ مكاسب 

اإلنتاجية يف وقتها بدالً من زيادة االستهلك. نحن بحاجة إىل ضامن األمن االقتصادي للجميع، وباألخص للمتقاعدين. ومن ثم فإن من 

أهم متطلباتنا يف هذا األمر هي:

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

We sure can!

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 



•  املساواة يف األجور: إعادة صياغة توجيهات معهد الوساطة السويدية Medlingsinstitutet، وتأسيس صندوق للمساواة، وتقليل 

الفجوة بن األجور.

•  تقليص ساعات العمل: بدء تخفيض ساعات العمل العادية إىل 30 ساعة يف األسبوع، مع الرتكيز بشكل كبري عىل التعليم والتدريب يف 

املهن التي تعاين من قلة العاملني بها.

• رفع معاش الضامن: زيادة كبرية عىل الحد األدىن للمعاش التقاعدي لضامن األمن االقتصادي األسايس لكبار السن.

          بالطبع نستطيع!

هل ُيكننا تعزيز حقوق اإلنسان؟
لدى Feministiskt initiativ رؤية لعامل ذو حدود مفتوحة. ولتحقيق ذلك، يجب علينا حامية حقوق اإلنسان التي قررناها مًعا. وهذا 

يشمل الحق يف اللجوء. إن السعي للحصول عىل الحامية من الحرب واإلرهاب حق أسايس وهو أمر غري قابل للنقاش. مُيكننا القول أنه: 

حق أسايس. إال أن الحكومة الحالية اختارت بدالً من ذلك أن تحد من الفرص أمام األشخاص الذين يفرون بني الحياة واملوت ، بحثًا عن 

الحامية والدعم يف السويد. وخلل فرتة الحكومة الحالية تم تنفيذ بعض التدابري للحد من عدد طالبي اللجوء يف السويد. 

تعزيز الحق يف اللجوء: زيادة حصة السويد من اللجئني، إعادة مل شمل األرسة، العفو العام عن طالبي اللجوء الذين انتظروا لفرتة 

طويلة، ترصيح إقامة دائم كمعيار قيايس.

          بالطبع نستطيع!

هل يكننا تعزيز األمان؟
إن الحق يف التحرر من العنف والقمع هو أحد القضايا األساسية لـ Feministiskt initiativ. فهو يربط بني سياستنا االجتامعية 

وسياستنا الجنائية وسياستنا الدفاعية وسياستنا الخارجية. ترتبط هذه املسائل ببعضها البعض - وتقاسم العديد من نفس األسباب 

األساسية األبوية وتفوز بنفس الحلول النسوية.

•  األمن اإلنساين: إعادة التجهيز للتغيري من الدفاع العسكري اإلقليمي إىل االستعداد بشكل أكرث فعالية لكافة أنواع األزمات والتهديدات 

املجتمعية.

•  السلمة النسائية: متويل طويل األجل مضمون ملساكن الحامية وأنشطة خفارات النساء. تركيز الجهود عىل إجراءات قانونية أكرث 

فّعالية قامئة عىل املعرفة يف الجرائم الجنسية. إنشاء وحدة خاصة ملكافحة زواج األطفال والزواج القرسي ومراكز املعرفة واملوارد 

ملكافحة االتجار بالبرش ألغراض جنسية. توسيع مصطلح »األقارب واملقربني« فيام يتعلق بالعنف باسم الرشف.

 )miljonprogramsområdena( يرتكز الفقر بقوة يف مناطق معينة ، وغالبا ما يكون ذلك يف مناطق مرشوع املليون وحدة سكنية

ذات النسبة العالية من األجانب. من أجل تغيري ذلك، نحتاج إىل توضيح كيف يتم منع الناس من خلل العوائق الهيكلية، وأن يكون 

لدينا سياسة جيدة للرفاه االجتامعي، وإعادة توزيع مواردنا املشرتكة.
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أعامل اإلدماج والوقاية يف املناطق املحرومة اجتامعيًا واقتصاديًا: سوف تقوم فرق الجهود االجتامعية والرشطة املحلية   •

وبرامج التوجيه ومكاتب العمل املحلية وجهود مكافحة املخدرات والجرمية بجعل املناطق أكرث أمانًا.

سكن للجميع: بذل جهود لبناء شقق اإليجار الرخيصة للشباب الصغار وكبار السن وذوي األوضاع االقتصادية غري الجيدة،   •

وتركيز الجهود عىل »اإلسكان أواًل« يف حالة الترشد، وإيقاف طرد األرس التي لديها أطفال من منازلهم.

          بالطبع نستطيع!

هل ُيكننا حامية البيئة؟
ستند السياسة البيئية النسوية عىل املساواة بني جميع األشخاص وتشدد عىل أهمية التضامن العاملي. إن املشاكل البيئية التي تهدد 

البرشية واألنظمة البيئية اليوم تنبع من حقيقة أن أجزاء من سكان العامل يحصلون عىل الحق يف اإلفراط يف استغلل موارد األرض، 

باإلضافة إىل أننا نعيش يف نظام اقتصادي يجعل القيام بذلك أمرًا مربًحا.

تريد Feministiskt initiativ تفعيل سياسة تأخذ املجتمع يف اتجاه يجعلنا نعيش مًعا يف حدود كوكبنا الوحيد.

•  سياسة املناخ التضامنية: التخلص التدريجي من الوقود األحفوري، وفرض الرضائب املناخية عىل رشكات الطريان واللحوم، والتحويل 

إىل النقل العام املجاين وبذل جهود يف السكك الحديدية.

          بالطبع نستطيع!
 

هل ُيكننا االعتامد عليكم؟
تهدف سياسة التوزيع النسوية إىل وضع سياسة اقتصادية متساوية ومتكافئة ومستدامة بيئيًا. واملبادئ األساسية لهذه امليزانية هي 

العمل من أجل دولة قوية توفر الرفاهية واألمن االقتصادي للجميع، وتحقيق التضامن الدويل، وفرض الرضائب العادلة بني املجموعات 

ومستويات الدخل، وتطبيق السياسة املالية الشفافة. كام تقوم السياسة االقتصادية النسائية بإعادة توزيع السلطة واملوارد من 

مجموعة الرجال إىل مجموعة النساء.

•  اإللغاء التدريجي لإلعانات الرضيبية إيقاف إعادة التوزيع من األشخاص الذين لديهم القليل إىل األشخاص الذين لديهم الكثري من 

RUT / ROT خلل خصومات رضيبة العمل، وخصومات الفائدة وخصومات

•  فرض رضيبة املعاملة يف السوق املالية لزيادة االستقرار املايل

• العمل ضد التهرب الرضيبي إغلق امللذات الرضيبية.

          بالطبع نستطيع!
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املشاركة

هل تريد معرفة املزيد؟
www.feministisktinitiativ.se إذا كنت تريد معرفة املزيد حول سياستنا، فإننا نُرحب بزيارتك للموقع اإللكرتوين ...

نحن نقوم بذلك مًعا!
 بالطبع مُيكننا تعزيز الدميوقراطية وحامية حق الجميع باملشاركة. إن عددنا كبري بالطبع - شاركنا أنت أيًضا! مًعا نكتب التاريخ.

مُيكنك أن تُصبح عضًوا لدينا من خلل www.feministisktinitiativ.se/bli-medlem/ أو قم بإرسال مبلغ 50 كرونة سويدية كحد 

أدىن عرب Swish إىل رقم  123 282 42 82، قم بكتابة بريدك اإللكرتوين واسمك األول واسمك األخري وبلديتك.

نحن نجمع األموال لصندوقنا االنتخايب حتى مُيكننا عمل حملة انتخابية. إن كل مساهمة منكم تُساعدنا عىل الوصول إىل املزيد من 

األشخاص. هل تريد دعمنا؟ 

قم بإرسال أي مبلغ عرب Swish إىل رقم 123 043 80 77   واكتب يف الرسالة: »valfond« )الصندوق االنتخايب( وبريدك اإللكرتوين.

هيا بنا لنأخذ خطوة!
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