
RÖSTA FEMINISTISKT 2022

I valet 2022 är Feministiskt initiativ ditt
progressiva vänsteralternativ. 

Vi utmanar makten med en tillväxtkritisk
politik för systemförändring, öppna gränser,

levande demokrati och nerväxt. 
När andra partier glider högerut 

och förespråkar militarism och ohållbar
tillväxtpolitik, står vi fast vid en 

feministisk och antirasistisk politik 
för fred, rättvisa och omsorg. 

 

Fi behövs i Sveriges riksdag, regioner 
och kommuner.

VI ÄR SVERIGES MEST 
KLIMATRADIKALA PARTI

BLI MEDLEM 

BIDRA TILL VALFONDEN 

MILJÖ- OCH
KLIMAT-

RÄTTVISA NU!

RÖSTA FEMINISTISKT 2022 –
VAR MED OCH VÄND UTVECKLINGEN



Läget är akut. Om alla i världen konsumerade som

genomsnittssvensken skulle vi behöva 4 jordklot för att

naturresurserna skulle räcka till. Ändå vill samtliga

riksdagspartier se ökad ekonomisk tillväxt i Sverige. 

Det är en ekvation som inte går ihop. 

Feministiskt initiativ är unika i att vi aktivt arbetar för att 

vi måste konsumera mindre för att nå klimatmålen. 

Faktum är att om Sverige ska lyckas uppnå Parisavtalet 

2030 måste våra koldioxidutsläpp minska med 20 % från 

och med i år. Vad du lägger din röst på i valet 2022 är 

därför avgörande för planetens framtid. 

Det är nu förändring måste ske för att krisen ska stoppas

 och dagens riksdagspartier gör inte i närheten nog.

Klimatomställningen måste ledas av en feministisk,

antirasistisk, klassmedveten och dekolonial maktanalys.

Sverige behöver en politik för omsorg om alla liv och allt

levande. Miljö- och klimaträttvisa nu!

Feministiskt initiativ är en röst för:
Klimatnödläge i handling, inte bara symboliskt! Vi kräver en
snabb och rättvis omställning.

Politiska beslut som går i linje med målen för klimat och
biologisk mångfald. En årlig klimatbudget ska ange
nationella utsläpp och konsumtionsutsläpp.

Minskade växthusgasutsläpp till nära noll senast år 2030 i
Sverige, inklusive konsumtionsbaserade utsläpp.

Tillväxtkritik för klimaträttvisa och nerväxt. Vi kan inte konsumera
oss ur klimatkrisen. Det finns ingen "grön tillväxt".

Omfördelning av pengar från militär upprustning till välfärd och
klimatomställning. 

Erkännandet av Naturens Rättigheter i regeringsformen och att en
ombudsperson för naturen inrättas. 

Avgiftsfri och utbyggd kollektivtrafik i hela landet, cykelsatsningar
och kraftigt minskad privatbilism – fler initiativ för bilfria städer!

Skattepolitik för hållbar konsumtion, koldioxidskatt på kött, slopad
moms på reparationer och second hand.

Ökad lokal självförsörjning av mat, mikrojordbruk i städer och
levande landsbygder. Hela Sverige ska leva!

Inga nya gruvor och ett hållbart skogsbruk utan kalhyggen och
dikning. 

Stärkt urfolksrätt och samiskt självbestämmande.

Medborgarråd, mer lokaldemokrati och folkbildning.


