
Rösta feministiskt för ett samhälle 
fritt från våld och övergrepp

Var tredje vecka mördar en man en kvinna.
Dagligen lever tusentals kvinnor, barn,

transpersoner och icke-binära under hot,
kontroll och våld. Det är tydligt att mäns våld
är ett av Sveriges största säkerhetsproblem

men trots det prioriterar inte dagens
riksdagspartier att lösa problemen.

 
Det vill Feministiskt initiativ förändra. Vi står

för en ny säkerhetspolitik som satsar på
mänsklig säkerhet, befriad från militarism och

nationalism, och har tagit fram ett 
92-punktsprogram för att förebygga och

stoppa mäns våld. Det är feminism på riktigt,
både i teori och i praktik.

 
Fi behövs i Sveriges riksdag, regioner 

och kommuner.

I kampen mot mäns våld 
är feminism nyckeln

BLI MEDLEM 

BIDRA TILL VALFONDEN 

INTE EN 
KVINNA 

TILL!



Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Därför behöver vi

ett rättsväsende som skyddar våldsutsatta, en bostadsmarknad som ger

utsatta möjlighet att lämna sin våldsamma sambo, specialistmottagningar

som ger traumabehandling och ett socialförsäkringssystem som stöttar.

 

I kampen mot mäns våld är feminism nyckeln. Destruktiva

maskulinitetsnormer behöver förändras på konstruktiva sätt. Ojämlikhet

och ojämställdhet behöver åtgärdas genom reformer inom både

ekonomin, bostadspolitiken, rättssystemet, socialpolitiken och

pensionerna. Allt hänger ihop.

Redan idag ger Feministiskt initiativs politiska arbete i kommunerna

resultat och gör skillnad i människors liv och vardag. T.ex. har vi

tredubblat stödet till kvinnojourerna, infört våldsförebyggande program i

skolorna, fått igenom bostadsgaranti för våldsutsatta samt

utbildningssatsningar kring hedersrelaterat våld och förtryck. Vår

intersektionella feminism ser också hur olika grupper av kvinnor och

HBTQIA-personer drabbas av våld på olika sätt. Detta arbete behövs i

Sveriges alla 290 kommuner, i alla 20 regioner och i riksdagen.

Rösta på Feministiskt initiativ 2022 för en pålitlig röst mot patriarkalt

våld och förtryck. Det är du som bestämmer över Sveriges politik.

Feministiskt initiativ vill:

Ge långsiktig statlig finansiering till skyddade boenden och kvinnojourer.

Att "sexköp" ska dömas som våldtäkt. Samtycke går inte att köpa.

Förbjuda strippklubbar.

Öka det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld.

Att en haverikommission tillsätts med uppdrag att utreda varje fall av
dödligt och grovt våld mot kvinnor – så samhällets misstag inte upprepas.

Ge bostadsgaranti till våldsutsatta genom förtur i kommunala bostadsköer.

Införa Huskurage genom alla kommunala bostadsbolag. 

Att tvåårsregeln i utlänningslagen tas bort. Kvinnor som flyttar till Sverige
ska inte göras beroende av våldsamma män.

Att förhör ska hållas med alla utpekade gärningsmän som anmäls för
våldtäkt eller våld i nära relation.

Att frågor om våldsutsatthet ska ställas i alla kontakter med vården och
inom äldreomsorgen.

Utreda möjligheten att tvinga förövaren i stället för den våldsutsatta att
byta bostad. 

GÖR DIN RÖST HÖRD REDAN NU!

Kryssa i alla förslag som du håller med om. Fota och ladda upp bilden 

på Instagram och tagga @feministerna så delar vi vidare. 

Du kan även skicka bilden till oss om du inte har ett 

Instagram-konto: info@feministisktinitiativ.se.

Minska väntetiden i domstolar.

Att den särskilda utsattheten hos våldsutsatta med normbrytande
funktionalitet synliggörs.

Upprätta en ny nationell handlingsplan mot våld och sexuella övergrepp.
Alla som befinner sig i Sverige ska inkluderas, oavsett medborgarskap.


