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Med omsorg om alla liv och allt levande
Feministiskt initiativ står för hoppets politik. Hoppet om att en rättvis värld är möjlig. En levande
värld av mänsklig och biologisk mångfald; en värld där många världar ryms. Fi är ditt progressiva
vänsteralternativ i svensk politik. Vi står fast vid våra värderingar när andra partier blir mer
auktoritära och konservativa. Vår politik uppmärksammar och omfamnar alla människor och allt liv.
Vår ideologi är antirasistisk feminism, och kärnan i den är omsorg om livet. Vi har ett politiskt
program för ett annat samhälle: ett samhälle där alla får plats, där ömsesidig omsorg är
utgångspunkten för politiken och för människans relation till planeten. Omsorg är en av
mänsklighetens viktigaste uppgifter; att ta hand om varandra och vår omgivning. Att vårda livet och
att upprätthålla förutsättningarna för att livet ska kunna fortsätta levas.
Feministiskt initiativ erkänner att naturen har egna rättigheter oberoende av oss människor. Att
människan är en del av planeten, inte dess överordnade. Omsorg om planeten kräver att vi
ifrågasätter dagens ständiga strävan efter ekonomisk tillväxt. Omsorg om planeten kräver kritik mot
ett samhällssystem där vi förbrukar mer resurser än vad som finns, eftersom det är orsaken till att vi
befinner oss i en miljö- och klimatkatastrof just nu. Omsorg om planeten kräver kritik mot
kapitalistisk, kolonial och patriarkal strävan efter makt och tillgångar. En strävan som göder våld,
exploatering, krig och konflikt. En strävan som inte ger plats för fred. Omsorg om livet är att låta
hälsa, förkortad arbetstid och välbefinnande gå först. Omsorg om livet innebär att strävan efter
frigörelse för alla människor går före både arbetslinje och nationalism. Omsorg om livet är strävan
efter ett samhälle där ditt egenvärde inte avgörs av din arbetssituation. Ditt människovärde är lika
stort oavsett om du fötts innanför eller utanför Sveriges eller EU:s gränser.
Feministiskt initiativ strävar efter något bättre. Med mjuka tag, social rättvisa och förebyggande
arbete vill Fi säkerställa att inga grupper eller individer i samhället glöms bort, exkluderas eller
utnyttjas. Vi vill att Sveriges och världens befolkning ska ha lika möjligheter till god hälsa,
ekonomisk trygghet och ett liv i fred; från nord till syd och öst till väst.
Rösta på Feministiskt initiativ i valet 2022, för att vända den politiska utvecklingen och för att sätta
omsorgen om alla liv och allt levande i centrum av politiken.
Omsorg om livet är hållbarhet på riktigt.

Tre prioriterade valområden
Feministiskt initiativ går 2022 till val på omsorg som huvudfråga. Vi ställer upp till val på alla
politiska nivåer och sätter störst fokus på kommuner och regioner. Våra tre prioriterade områden är
mänsklig säkerhet, miljö- och klimaträttvisa och folkhälsa.
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Mänsklig säkerhet
Fred och rättvisa framför militarism och patriarkalt våld.
Feministiskt initiativ sätter mänsklig säkerhet och fredsarbete före militära satsningar och
vapenmakt. Vi säger nej till ett svenskt medlemskap i Nato, svensk vapenexport och kärnvapen.
Vad världen behöver är nedrustning, konfliktförebyggande och fred. Sverige måste ta sitt ansvar
och börja driva en utrikespolitik som är feministisk på riktigt. Ett viktigt steg på vägen är att
signera FN:s konvention som förbjuder kärnvapen. Ett annat att omfördela resurser från militär
upprustning till våldsförebyggande, välfärd, civil beredskap samt en rättvis miljö- och
klimatomställning.
Mänsklig säkerhet handlar om ett tryggt liv fritt från våld och förtryck. I kampen mot mäns våld är
feminism nyckeln. Aborträtten behöver säkerställas och skyddas globalt. Destruktiva
maskulinitetsnormer behöver förändras på konstruktiva sätt. Sverige behöver ett parti som sätter
människors trygghet i centrum av politiken och som är feministiskt både i teori och praktik.
Mäns våld mot kvinnor, barn, transpersoner och icke-binära finns inom alla samhällsklasser, alla
geografiska områden, alla åldrar. För Feministiskt initiativ är mäns våld mot kvinnor inte en
valfråga utan en fråga som angår alla, varje dag, året runt. Det är ett säkerhets- och
demokratiproblem som måste tacklas från flera olika håll. Att ha tillgång till en trygg bostad är
exempelvis en av de viktigaste förutsättningarna för att kvinnor och barn ska kunna lämna en
våldsam relation.
Redan idag ger vårt 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. (Läs mer om intersektionalitet här.)

Rasism är ytterligare ett enormt säkerhetsproblem i Sverige idag, ett problem som ökar när
rasismen normaliseras inom politiken. Dagligen blir icke-vita svenskar, urfolk och etniska
minoriteter utsatta för rasism i vardagen, på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, inom
skolväsendet och inom vården. Feministiskt initiativ är det enda partiet som har antirasistisk
feminism som ideologisk grund. Det innebär att feminism och antirasism genomsyrar allt vi gör,
inte bara när det passar.
Människor med normbrytande funktionalitet har fått uppleva en kort tid av förbättring av sina
livsmöjligheter men sammantaget har gruppen alltid levt i ett parallellt, på alla sätt sämre
samhälle, jämfört med majoriteten. De politiska kamper som vunnits respekteras inte idag och
håller på att omintetgöras. Feministiskt initiativ arbetar för ett tillgängligt samhälle, vill säkra
rätten till hjälpmedel, värna och utveckla LSS-lagstiftningen samt att FN:s
funktionsrättskonvention ska bli svensk lag med straffpåföljd.
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Vi måste stoppa mäns våld i hemmet och på gatan. Vi måste stoppa patriarkalt och kolonialt våld
mellan länder och mot vår planet. För att det ska lyckas krävs en feministisk politik mot våld, och
en stark välfärd som värnar om alla liv och allt levande.
Feministiskt initiativ vill:
Upprätta en ny nationell handlingsplan mot våld och sexuella övergrepp. Alla som befinner sig
i Sverige ska inkluderas, oavsett medborgarskap.
Tillsätta en haverikommission som utreder varje fall av dödligt och grovt våld mot kvinnor.
Ge långsiktig statlig finansiering till skyddade boenden samt kvinno-, tjej- och transjourer.
Införa en kommunal bostadsgaranti för våldsutsatta.
Grundlagsskydda aborträtten.
Stärk transpersoners rättigheter och förbättra transvården.
Stoppa all svensk vapenexport.
Signera och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.
Att Sverige drar tillbaka sin Nato-ansökan.
Skärpa arbetet mot diskriminering inom skolan, arbetslivet, vården och på bostadsmarknaden.
Stärka åtagandet gentemot FN:s Internationella konvention om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering (CERD).
Förbjuda nazistisk organisering
Prioritera arbetet mot hatbrott och att rättsväsendet utbildas i antirasism och intersektionalitet.
Att FN:s funktionsrättskonvention blir svensk lag med straffpåföljd.
Stärka asylrätten och ge skydd till människor på flykt samt införa permanenta
uppehållstillstånd.

Miljö- och klimaträttvisa
Omsorg om livet är hållbarhet på riktigt
De miljö- och klimatproblem som idag hotar både mänskligheten och ekosystem har sitt ursprung
i att delar av världens befolkning har tagit sig rätten att överutnyttja jordens resurser. Därför
måste grunden i en rättvis miljö- och klimatpolitik bygga på att de som förorenar och
överutnyttjar, både idag såväl som historiskt, också ska stå för de samhällsekonomiska
kostnaderna.
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Alla politiska beslut, på alla politiska nivåer, ska vara i linje med klimatmålen. Vi ser att läget är
akut och anser att klimatfrågan måste genomsyra samtliga politiska beslut. En feministisk miljöoch klimatpolitik utgår från alla människors lika värde och betonar vikten av solidaritet.
Vi ser inte klimatkrisen som ett separat problem som kan lösas på ett enkelt sätt, utan som den
yttersta konsekvensen av ett samhälle i kris. Därför behöver vi politiska ledare som är beredda att
ersätta den nuvarande ekonomiska politiken med en progressiv omställningspolitik med klimatet i
fokus. Politiken, forskningen och civilsamhället behöver samverka kring hur vi tillsammans kan
arbeta för samhällsförändring och klimatomställning.
En feministisk värld är en hållbar värld där vi inte konsumerar mer resurser än det som vår planet
kan producera. En värld där människor inser att vi är en del av naturen och inte dess
överordnade. Feministiskt initiativ menar att all resursförbrukning behöver bygga på globala,
ekonomiska, sociala och miljömässiga rättvisedimensioner och där den feministiska, antirasistiska,
klassmedvetna och dekoloniala maktanalysen utgör självklara perspektiv.
Människors välbefinnande, naturens rättigheter, klimatet och den biologiska mångfalden ska alltid
prioriteras före kortsiktiga ekonomiska vinstintressen och ökad konsumtion. Vi förespråkar en
starkt tillväxtkritisk politik för klimaträttvisa och nerväxt. För att nå klimaträttvisa måste såväl
medel- och höginkomsttagare såväl som Sverige som land minska konsumtionen kraftigt och
därför ifrågasätter vi BNP-tillväxt som ett mått på utveckling. Det finns ingen "grön tillväxt"
eftersom tillväxt är omöjlig på en begränsad planet.
Grön tillväxt innebär i verkligheten ofta grön kolonialism. Den samiska kampen – liksom urfolks
kamper världen över – för rätten till sin kultur och hållbara sätt att bruka marken visar vägen i
frågor som både gäller mänskliga rättigheter, naturens rättigheter, gruvpolitik och skogsbruk.
Feministiskt initiativ står i solidaritet med den samiska kampen och har ett starkt reformprogram
för att stärka samers rättigheter och resurser.
Gemensamt för konsekvenserna av klimatförändringarna, vare sig det rör sig om översvämningar
eller höjda matpriser, är att de slår hårdast mot de med minst resurser. Därför är klimatpolitik en
rättvisefråga. En klimaträttvis politik tar ett helhetsgrepp på samhällets ojämlikheter och
livsvillkor. Inte minst behövs en kraftfull politik för en levande gles- och landsbygd.
Feministiskt initiativ är en röst för:
Klimatnödläge i handling, inte bara symboliskt! Vi kräver en snabb och rättvis omställning.
Koldioxidbudget för mätbar och systematisk minskning av utsläpp. Sverige ska minska sina
växthusgasutsläpp till nära noll samt ha 100% förnybar energiproduktion år 2030. Kommuner
och regioner ska som arbetsgivare och konsumenter vara fossilfria redan 2025.
Att det ekonomiska tillväxtmålet ersätts med mål om hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet.
Skattepolitik för hållbar konsumtion: koldioxidskatt på animalier, slopad moms på reparationer
och second hand.
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Erkännandet av Naturens Rättigheter i regeringsformen och inrättandet av en egen
ombudsperson för naturen.
Avgiftsfri och utbyggd kollektivtrafik i hela landet, cykelsatsningar och kraftigt minskad
privatbilism – fler initiativ för bilfria städer!
Vegonorm, ekologiskt och lokalodlat som standard i alla kommunala och regionala
verksamheter.
Ökad lokal självförsörjning av mat och en kraftfull politik för levande landsbygder. Hela
Sverige ska leva!
Storsatsningar på återbruk och återvinning. Förbjud inbyggt åldrande av produkter och främja
en rättvis cirkulär ekonomi.
Inga nya gruvor och ett omedelbart stopp för avverkning av skyddsvärd skog – för ett hållbart
skogsbruk utan kalhyggen och dikning.
Stärkt urfolksrätt och samiskt självbestämmande.
Att klimatflyktingar erkänns i FN:s flyktingkonvention.
Stärkt djurrätt samt förbud mot minkfarmar och bottentrålning.

Folkhälsa
Omsorgslinjen framför arbetslinjen, förebyggande framför
hårdare tag
Begreppet folkhälsa är brett och handlar till stor del om förebyggande arbete. Feministiskt initiativ
vill bygga ett samhälle som har beredskap för det värsta men där det värsta aldrig inträffar. Vi
behöver en stark vård och omsorg, med fler anställda, som ska ha kapacitet att ta hand om den
som behöver det men också se till att stödet inte kommer in för sent. Det är i de tidiga insatserna
som vi kan göra störst skillnad.
Feministiskt initiativ satsar på förlossningsvården genom att anställa fler barnmorskor, öppna fler
förlossningsplatser och se till att det blir lugn och ro i förlossningsrummen. Med högre
grundbemanning kan vi garantera en barnmorska per födande. En värdig och trygg
förlossningsvård ska vara tillgänglig oavsett var du bor i Sverige.
Inget barn ska bli missgynnat i förskolan eller i skolan. Genom tydliga satsningar på mindre
barngrupper i förskolan och goda arbetsvillkor för anställda skapar vi en miljö där alla barn får
sina behov tillgodosedda. Skolan ska vara likvärdig i hela landet, och drivas utan vinstintresse. Vi
vill avveckla det fria skolvalet, göra skolpengen mer rättvis, införa gratis frukost och bemannade
skolbibliotek i alla skolor, stärka elevhälsan samt förebygga våld och diskriminering.
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Hälsa är kopplat till makt. Klassamhället som leder till ojämlikhet i hälsa är ett stort och växande
problem. Det gäller både hur vi mår och vilken vård vi får. Vi vet att kvinnor, rasifierade och
utrikesfödda diskrimineras och felbehandlas inom vården i högre utsträckning. Men en god vård är
en mänsklig rättighet.
Ett mer jämlikt och jämställt samhälle är en förutsättning för att vi alla ska kunna må bra. Det finns
ingen rimlig anledning till att ett höginkomstland som Sverige inte kan ha en frisk och välmående
befolkning, däremot kräver det en politik som kan sätta folkhälsan före arbetslinjen, tillväxten och
företagsintressen. Feministiskt initiativ vill genomföra omfattande reformer för ett rättvist
skattesystem: för jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan grupper, det vill säga progressivt
omfördelande från från resursstarka till resurssvaga, med likvärdig skatt på kapital och arbete samt
omfördelande från storstad till lands- och glesbygd.
Vi vill se en mer hälsosam balans mellan förvärvsarbete och fritid med förkortad arbetstid och
jämlika löner, pensioner och arbetsvillkor. Kvinnor arbetar idag i större utsträckning i
samhällsbärande yrken men mår sämre, tjänar mindre och utför den största delen av det obetalda
arbetet i hemmet. En kortare arbetsdag är en feministisk reform som skapar förutsättningar för en
hållbar livsstil med mer tid för familj, relationer och samhällsengagemang, samt fokus på fysisk och
psykisk hälsa. Sex timmars arbetsdag anpassar arbetslivet efter människan, inte tvärtom.
Feministiskt initiativ vill:
Införa sex timmars arbetsdag med bibehållen eller höjd lön. Vi vill börja med kvinnokodade
omsorgsarbeten såsom Sveriges vanligaste yrke: undersköterska.
Genomföra omfattande reformer för ett rättvist och progressivt omfördelande skattesystem
Stoppa vinster i välfärden.
Slopa karensdagen permanent.
Öka resurserna till förlossningsvården för att garantera en barnmorska per födande.
Inkludera tandvården i högkostnadsskyddet för den övriga hälso- och sjukvården.
Satsa på elevhälsan.
Minska segregationen genom en aktiv omfördelningspolitik.
Införa samlad socialförsäkring och en garanterad basinkomst.
Reformera pensionssystemet så att det främjar jämställdhet och jämlikhet.
Stärka lokaldemokratin och arbetsplatsdemokratin så att fler människor ska få makt och
inflytande över sina liv, arbetsliv och lokalsamhällen.
Skapa goda förutsättningar för fri och inkluderande konst, kultur och folkbildning i hela landet.

Läs valplattformen för valet 2022 i sin helhet.
Se hela vårt partiprogram för att ta reda på mer om Fi:s politik inom de områden som är viktigast för dig.
Här kan du se var Fi ställer upp med listor i kommun- och regionvalet.
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