
Feministiskt initiativs valplattform 2022

Klartext

Med omsorg om alla liv och allt levande

Feministiskt initiativ (Fi) står för hoppets politik.
En rättvis värld är möjlig.
En värld av mångfald.
Fi står till vänster i svensk politik.
Vi står fast vid våra värderingar
när andra partier blir mer bakåtsträvande och hårda.
Vår politik omfamnar alla människor och allt annat levande.

Vi är emot rasism och vi är feminister.
Kärnan i det är omsorg om livet.
Vi vill se ett samhälle där alla får plats.
Vi vill ha omsorg om oss alla.
Vi människor vill ta hand om varandra och vår omgivning.
För att livet fortsatt ska kunna levas måste vi vårda det.

Fi erkänner naturens rättigheter.
Människor är en del av naturen, men vi styr inte över naturen.
Ekonomisk tillväxt förstör vår planet.
Miljön och klimatet står inför en katastrof
om vi fortsätter som vi gjort hitintills.

Omsorg om planeten kräver kritik.
Kritik mot pengars makt och strävan efter mer makt.
Makt över andra människor.
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Makt över andra länder.
Makt över naturen.
En sådan strävan göder nämligen bara våld och förstörelse.
Det kan leda till krig och konflikt.
Det ger ingen plats för fred.

Omsorg om livet är att låta hälsan gå först.
Omsorg är att sträva efter frihet för alla människor.
Du ska ha ett eget värde även utanför ditt arbete.
Ditt värde som människa är lika stort om du fötts i Sverige
eller någon annan stans.

Fi strävar efter något bättre.
Med mjuka tag och rättvisa i samhället.
Genom att förebygga orättvisor
vill vi se till att inga människor glöms bort eller utnyttjas.
Vi vill att Sveriges och världens befolkning ska ha lika möjligheter
till god hälsa, ekonomisk trygghet och ett liv i fred.

Rösta på Feministiskt initiativ i valet 2022!
Vänd den politiska utvecklingen
och sätt omsorgen om allt levande i centrum av politiken.

Omsorg om livet är hållbarhet på riktigt.

Tre viktiga områden
Fi har valt omsorg som viktigaste fråga i valet 2022.
Vi ställer upp till val på alla politiska nivåer
och har stort fokus på kommuner och regioner.
Våra tre viktigaste områden är
mänsklig säkerhet, rättvis politik för miljön och klimatet samt folkhälsan.
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Mänsklig säkerhet

Fred och rättvisa framför våld och militär makt

Fi sätter mänsklig säkerhet och fred
före militär makt genom vapen.
Vi säger nej till att vara med i Nato.
Fi vill inte att Sverige ska exportera några vapen.
Världen behöver rustas ner, konflikter hindras och fred gynnas.
Sverige måste ta ansvar
och driva feministisk politik i världen.
På riktigt.

Förenta Nationerna (FN) har en lag som förbjuder kärnvapen.
Den ska Sverige skriva under!
Pengar ska tas från militären och istället användas
till att förebygga våld och öka vår välfärd.
Pengar ska gå till miljön och klimatet före det militära.

Mänsklig säkerhet handlar om ett tryggt liv
fritt från våld och förtryck.
I kampen mot mäns våld är feminism nyckeln.
Rätten till abort ska vara självklar över hela jorden.
Skadliga manliga normer behöver förändras.
Sverige behöver ett parti som sätter människans trygghet i centrum
och som är feministiskt både i teori och praktik.

Mäns våld mot kvinnor, barn och transpersoner sker överallt i samhället.
Det förekommer i alla geografiska områden och mot personer i alla åldrar.
För Fi är mäns våld mot kvinnor inte en valfråga
utan en fråga som angår alla, varje dag, året runt.
Våld är ett problem mot vår säkerhet och vår demokrati.
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Det måste tacklas från flera olika håll.
En trygg bostad är en viktig sak för att kvinnor och barn
ska kunna ta sig ur en situation de inte vill vara i.

Fi är just nu med och bestämmer i 12 kommuner och en region.
Vårt politiska arbete ger resultat och gör skillnad i vardagen.
Vi har höjt stödet till jourer för kvinnor.
Vi har infört program i skolan för förebygga på våld.
Vi har skapat en garanti för att de som blir utsatta för våld
ska kunna få en egen bostad
och vi har infört utbildningar om om hur idéer om heder
kan skapa våld och förtryck.
Fi:s feminism förstår också hur olika grupper av kvinnor
och HBTQ-personer drabbas av våld på olika sätt.

Rasism är ett enormt problem för säkerheten i Sverige.
Ett problem som ökar när rasism anses som något normalt.
Varje dag blir bruna och svarta svenskar, urfolket samer,
judar, romer och muslimer, utsatta för rasism.
Både i arbetet, för att få en bostad eller i skolan och i vården.
Fi är det enda partiet som utgår ifrån idén om att feminism
och frihet från rasism ska råda.
Detta gäller allt vi gör, inte bara när det passar.

Människor med funktions-nedsättning
har fått uppleva en kort tid av ett lättare liv.
Men de har alltid annars fått leva sämre liv än de flesta.
Steg framåt för dem respekteras inte idag och håller på att förstöras.
Fi arbetar för ett samhälle som är lika bra för dem som för alla andra.
Det ska finnas hjälpmedel att få utan problem.
Lagen om särskild service, LSS, ska följas och göras bättre.
Förenta Nationernas lag om funktionsrätt ska göras till svensk lag
och det ska straffa sig att bryta mot den.
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Vi måste stoppa mäns våld i hemmet och på gatan.
Vi måste stoppa våld mellan länder och våld mot vår planet.
För att det ska lyckas behövs en feministisk politik mot våld
och en stark välfärd för allt levande.

Feministiskt initiativ vill:

● Upprätta en ny plan mot våld och sexuella övergrepp.
Alla i Sverige ska omfattas,
oavsett vilket land du är medborgare i.

● Tillsätta en grupp som utreder varje fall
av dödligt och grovt våld mot kvinnor.

● Finansiera skyddade boenden och jourer
för kvinnor, tjejer och transpersoner.

● Införa en kommunal garanti för bostad
till de som utsätts för våld.

● Skydda rätten till abort i grundlagen.

● Stärka transpersoners rättigheter
och förbättra vården för transpersoner.

● Stoppa all svensk vapenexport.

● Skriva på Förenade Nationernas lag
om förbud mot kärnvapen.
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● Att Sverige drar tillbaka sin ansökan
om att få vara med i Nato.

● Skärpa arbetet mot diskriminering.

● Förbättra Sveriges arbete med Förenade Nationernas lag
för att avskaffa rasism.

● Förbjuda nazistisk organisering.

● Sätta arbetet mot hatbrott högt
och utbilda domstolar om feminism och antirasism.

● Att Förenade Nationernas lag om funktionsrätt
också blir svensk lag, så att straff mot den kan dömas ut.

● Stärka asylrätten och ge skydd till människor på flykt
samt införa fasta tillstånd att stanna i Sverige.

Miljö- och klimaträttvisa

Omsorg om livet ger hållbarhet på riktigt

Stora problem med miljön och klimatet hotar människor och natur.
Delar av världens folk har tagit sig rätten
att utnyttja jorden mer än den tål.
Därför måste en rättvis politik för miljön och klimatet
bygga på att de som smutsar ner mest ska betala mest.
Både de kostnader som redan tidigare uppstått och de som skapas idag.

6 (13)



Alla politiska beslut, på alla politiska nivåer,
ska ta hänsyn till målen för ett gott klimat.
Vi ser att läget är akut.
En feministisk politik för miljön och klimatet
utgår från alla människors lika värde.
Den betonar vikten av solidaritet.

Vi ser inte krisen för klimatet som ett separat problem
som kan lösas på ett enkelt sätt.
Det är istället det yttersta beviset på ett samhälle i kris.
Därför behöver vi politiska ledare
som vill få till en ekonomisk politik
som ställer om med klimatet i fokus.
Politiker, forskare och vi vanliga människor ska samarbeta.
Tillsammans ska vi arbeta för att ställa om för att rädda klimatet.

En feministisk värld är en hållbar värld.
Vi kan inte konsumera mer än det vår planet kan skapa.
En värld där människor inser att vi är en del av naturen
och inte dess överordnade.
Fi menar att all ekonomi och politik ska bygga på rättvisa.
Globalt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
Den feministiska analysen av hur makt fördelas tar hänsyn till klass,
mänskliga rättigheter, motverkar rasism
och ser hur västvärlden och det Globala Nord
tvingat till sig makt över det Globala Syd.

Ekonomisk vinst och ökad konsumtion är inte det viktigaste i världen.
Människors hälsa, naturen, klimatet och biologisk mångfald går före.
Vår politik är starkt kritisk mot mer ekonomisk tillväxt.
Vi vill se rättvis politik för klimatet och ekonomisk nerväxt.
För att nå rättvis politik för klimatet måste framför allt
de som tjänar mycket pengar minska sina inköp och sitt resande.
Sverige som land ska minska sin konsumtion.
Idag lever vi i Sverige som om det fanns mer än fyra jordklot.
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Vi menar att det som kallas bruttonationalprodukten (BNP),
ett mått på hur mycket pengar som tjänas i landet,
inte är något bra mått utveckling.
Det finns ingen "grön tillväxt".
Tillväxt är omöjlig på en begränsad planet.

”Grön tillväxt” innebär ofta att makt fördelas snett
och att omställningen till fossilfri energi
sker på vissa människors bekostnad.
Vi kallar det för grön kolonialism.
Den samiska kampen, för rätten till sin kultur
och sitt hållbara sätt att bruka marken, visar vägen.
Liksom urfolkens kamper världen över.
Det gäller både mänskliga rättigheter, naturens rättigheter,
gruvor och skogsbruk.
Feministiskt initiativ är solidariska med samerna
och har ett starkt program för reformer.
Vi vill stärka samernas rättigheter.

Ändringar i klimatet slår hårdast mot dem med minst pengar.
Både när vatten svämmar över eller vid höjda matpriser straffas de värst.
Därför är en klok politik för klimatet
en fråga om rättvisa, som ser till helheten.
Både när det gäller ojämlikhet och livsvillkor.
Inte minst behövs en kraftfull politik
för en levande glesbygd och landsbygd.

Feministiskt initiativ är en röst för:

● Att agera mot nödläget för klimatet, inte bara prata!
Vi kräver en snabb och rättvis omställning.

● En budget för att mäta och minska utsläpp av koldioxid.
Sverige ska minska sina utsläpp av växthusgas till nära noll
samt ha hundra procent förnybar produktion av energi till år 2030.
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Kommuner och regioner ska,
som arbetsgivare och konsumenter,
göra det redan till år 2025.

● Att målet om ekonomisk tillväxt ersätts
med mål om hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet.

● En skattepolitik för hållbar konsumtion.
Slopa momsen på reparationer och second hand.
Sätt skatt på utsläpp av koldioxid från mat
som kommer från djur, exempelvis kött.

● Att naturens rättigheter ska erkännas i lagen
och att en ombudsperson för naturen ska anställas.

● Gratis och utbyggd buss- och tågtrafik i hela landet.
Vi vill satsa på tåg, spårvagnar, cyklar
och kraftigt minskad bilism. Fler bilfria städer!

● Att alla kommuner och regioner ska ha mer vegetarisk mat,
ekologisk och mat som är odlad lokalt.
Lokal odling av mat ska öka och en kraftfull politik
för en levande landsbygd ska föras.
Hela Sverige ska leva!

● Stora satsningar på återbruk och återvinning.
Varor ska inte vara byggda så att de åldras snabbare än nödvändigt.
En rättvis ekonomi där råvaror används igen istället för att slängas.

● Stopp för nya gruvor och
genast stopp för att avverka skyddsvärd skog.
Hållbart skogsbruk utan kalhyggen och dikning.
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● Stärkt rätt för urfolk. Samer ska få rätt att bestämma mer själva.

● Att de som flyr på grund av klimatet ska erkännas som flyktingar
i Förenade Nationernas lag om flyktingar.

● Stärkt rätt för djuren samt förbud mot farmer för minkar.
Fiske med trålar på botten ska inte vara tillåtet.

Folkhälsa

Omsorg före arbetslinjen,

förebygga istället för hårda tag

Folkhälsa är brett begrepp.
Det handlar om att förebygga problem och sjukdom.
Feministiskt initiativ vill bygga ett samhälle
som har beredskap för det värsta.
Men det värsta ska aldrig inträffa.
Vi behöver en stark vård och omsorg.
Då behövs fler anställda,
som har kraft att ta hand om den som behöver vård.
De ska också se till att stödet inte kommer för sent.
Det är tidiga insatser som gör störst skillnad.

Fi satsar på vården vid förlossningar genom att anställa fler barnmorskor.
Vi vill öppna fler platser för födande.
Det ska vara lugn och ro i det rum där barn föds.
Genom att anställa fler barnmorskor får varje födande en egen barnmorska.
En värdig och trygg vård för förlossningar ska finnas var du än bor i Sverige.

10 (13)



Inget barn ska glömmas bort i förskolan eller skolan.
Vi skapar en bra miljö genom mindre grupper i förskolan
och goda villkor för de anställda.
Alla barns behov ska tas om hand.
Skolan ska vara likvärdig i hela landet
och drivas utan intresse för vinst i pengar.
Vi vill avveckla det fria skolvalet.
Skolpengen ska bli mer rättvis.
Det ska finnas gratis frukost till alla.
Ett bibliotek med bibliotekarie ska finnas i varje skola.
Fler skolsköterskor och kuratorer ska anställas.
Våld och utsatthet ska motverkas.

Hälsa är kopplat till makt.
Samhället är uppdelat i klasser som leder till ojämlikhet i hälsa.
Det är ett stort och växande problem.
Det gäller både hur vi mår och vilken vård vi får.
Vi vet att kvinnor samt bruna och svarta personer
inte får lika bra vård som andra.
De behandlas oftare fel inom vården.
Men en god vård är en mänsklig rättighet.

Ett mer jämlikt och jämställt samhälle behövs
för att vi alla ska kunna må bra.
Det finns ingen rimlig anledning till att Sverige med gott om pengar
inte har en frisk och välmående befolkning.
Det krävs en politik som sätter människors hälsa före arbete till varje pris.
Tillväxt och företagens intressen ska inte gå först.
Fi vill reformera vårt system för skatt.
Jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan grupper ska råda.
Vi vill fördela pengarna från dem med mer, till dem med mindre pengar.
Sätt likvärdig skatt på kapital och arbete!
Fördela skatten från storstäder till landsbygden och glesbygden.
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Vi vill se bättre balans mellan arbete och fritid, och förkortad arbetstid.
Viktigt är jämlika löner, pensioner och villkor i arbetet.
Kvinnor arbetar mer i yrken som bär upp samhället.
De mår sämre, tjänar mindre
och utför mest av det obetalda arbetet hemma.
En kortare arbetsdag är en feministisk förändring
som ger ett mer hållbart liv.
Det ger mer tid för familj, vänner och deltagande i samhället.
Så kan vi fokusera på fysisk och psykisk hälsa.
Sex timmars arbetsdag för ett mänskligt arbetsliv!

Feministiskt initiativ vill:

● Införa sex timmars arbetsdag med samma eller höjd lön.
Vi vill börja med arbeten inom omsorgen där mest kvinnor arbetar.
Sveriges vanligaste yrke är undersköterska.

● Se stora reformer i systemet för skatt i landet, en rättvisare fördelning.

● Stoppa vinsterna i välfärden.

● Slopa karensdagar för alltid.

● Ge mer pengar till vård vid förlossningar.
Det ska garantera en barnmorska per födande.

● Tandvården ska skyddas mot för höga kostnader
på samma sätt som för den övriga hälsovården och sjukvården.

● Utöka personalen för stöd och vård av elevernas hälsa i skolan.
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● Minska avståndet mellan människor i samhället
genom en politik som aktivt fördelar pengarna till de som behöver.

● Införa en samlad socialförsäkring och garanterad basinkomst.

● Förändra systemet för våra pensioner, så att det främjar jämställdhet och
jämlikhet.

● Stärka demokratin lokalt och där vi arbetar,
så att fler människor får makt och inflytande över sina liv,
sitt arbete och i det lokala samhället.

● Skapa plats för fri konst, kultur och folkbildning,
som omfattar alla i hela landet.

Mer information

Ta del av ljudinspelning av valplattformen eller på teckenspråk här.

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.

Här kan du läsa om vår lista med kandidater till Sveriges riksdag.
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https://feministisktinitiativ.se/valplattform/
https://feministisktinitiativ.se/var-politik/
https://feministisktinitiativ.se/var-politik/
https://feministisktinitiativ.se/hur-och-var-kan-jag-rosta-pa-fi-i-valet/
https://feministisktinitiativ.se/riksdagslista-valet-2022/

