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1. Vilken politisk fråga anser partiet vara den viktigaste i dagsläget? 

 

Feministiskt initiativ tar ett helhetsgrepp om politiken. Vi försvarar de mänskliga 

rättigheterna, förändrar makten och förnyar politiken. Vi säkrar demokratin och tryggar 

allas rätt att ta plats. Mänskliga rättigheter utgår från alla människors lika värde. Dessa 

rättigheter samt ekologisk och social hållbarhet måste gå före snäva och kortsiktiga 

ekonomiska intressen, som politiken styrs av idag. 

 

2. Vilka fem frågor är de för partiet viktigaste frågorna i årets 

valrörelse? (rangordna) 

 

• Mänsklig säkerhet – vi behöver en ny syn på säkerhet, befriad från militarism och 

nationalism. Mäns våld mot kvinnor är en global pandemi och Sveriges verkliga 

säkerhetsproblem. Vi höjer ambitionsnivån i kampen mot våldet och för allas rätt till 

skydd.  

• Mänskliga rättigheter – Stärka asylrätten och människors rätt att söka skydd från krig 

och konflikter.  

• Liv och arbetsliv – Vi vill se ekonomisk trygghet för alla, oavsett status på 

arbetsmarknaden. Mest akut är läget för pensionärer. Likvärdigt arbete ska ge lika lön, 

och all diskriminering på arbetsmarknaden ska upphöra. Ansvaret för barn och det 

obetalda hemarbetet ska delas lika mellan alla föräldrar. Produktivitetsvinster ska tas ut 

i sänkt arbetstid, vilket även ger positiva effekter för miljö och hälsa. 

• Hållbar utveckling för miljö och klimat - De miljöproblem som idag hotar våra 

ekosystem, den biologiska mångfalden och mänskligheten har sitt ursprung i de 

ekonomiska strukturer vi skapat, där det med ekonomiska medel går att överutnyttja 

jordens resurser. Därmed vill vi bland annat verka för att införa konsumtionsmål, 

avgiftsfri lokal kollektivtrafik samt utöka stödet till underhåll av andra kollektiva 

transporter, införa en konsumtionsskatt på kött och sänkt moms på vegetabilier samt 

respekt för mark, vatten och urfolksrättigheter före gruvexploatering. 

• Ekonomi som verktyg – En stark välfärd, ekonomisk trygghet för alla, internationell 

solidaritet, en rättvis beskattning mellan grupper, platser och inkomstslag är 

grundläggande principer i vår ekonomiska politik. 
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3. Vilket är partiets recept för att bekämpa brottslighet samt befrämja 

lag och ordning? 

 

Svaret på frågan hur ska vi förebygga och förhindra brott är enkelt uttryckt inkludering. 

Inte exkludering genom ”hårdare tag”. Vi tror inte på hårdare tag utan på en fast, 

målmedveten och långsiktig politik som genomsyrar och tydligt signalerar samhällets 

vilja att förebygga och förhindra brott. Det finns inget stöd för att hotet om långa straff 

förhindrar brott eller avhåller någon från att begå brott. Vetskapen om och känslan av 

att höra till, att räknas, att vara lika mycket värd och att inte diskrimineras är fundament 

i ett demokratiskt samhälle och viktiga brottsförebyggande och brottsavhållande 

faktorer. Orsaken till kriminalitet är social och hela samhällets ansvar.  

 

Inkludering och förebyggande arbete i socioekonomiskt missgynnade områden är 

en nyckelfaktor. Det kan ske genom sociala insatsteam, närpolis, mentorsprogram, 

lokala arbetsförmedlingar och arbete mot droger och kriminalitet. Andra frågor vi driver 

är att göra om polisutbildningen till högskoleutbildning och utbildning med könsmakts-, 

antirasistiskt- och hbtq-perspektiv för alla inom rättsväsendet men vi ser också en 

feministisk syn på välfärd, byggande av fler billiga hyresrätter, omfördelning av makt 

och privilegier som viktiga ingredienser i det recept som skapar inkludering och därmed 

minskar brott. 

 

4. Hur ser partiets försvarspolitik ut och hur ser partiet på ett svenskt 

medlemskap i NATO? 
 

Vi behöver en syn på säkerhet, befriad från nationalism. Feministiskt initiativ höjer 

ambitionsnivån i kampen mot våldet och för allas rätt till skydd. Därför vill vi prioritera 

mänsklig säkerhet vilket innebär att omrusta från ett militärt territorialförsvar till en mer 

effektiv beredskap för alla typer av kriser och samhällshot. De stora säkerhetspolitiska 

hoten idag är inte främst militära utan handlar om miljöförstöring, klimatförändringar, 

ökande brott mot mänskliga rättigheter och mäns våld mot kvinnor som är en global 

pandemi och Sveriges verkliga säkerhetsproblem. Vi vill inte avskaffa försvaret, men 

omrusta med tio miljarder om året från subventioner av vapenproduktion och militära 

poster till förebyggande insatser i Sverige och utomlands, demokratiutveckling och 

skydd från våld.  

 

Den aktiva anti-kärnvapenpolitik som Sverige fört i FN är inte möjlig med ett svenskt 

Nato-medlemskap. Istället för att kapprusta bör vi agera för ett fredsinstitut som jobbar 

förebyggande, och tidigt identifierar kommande konflikter, 

 

5. Hur ser partiets invandringspolitik ut och vilken integrationspolitik 

driver partiet? 
 

Vi har en vision om en värld med öppna gränser. Vi är inte där än, men vi ska efterleva 

vårt åtagande att upprätthålla mänskliga rättigheter. Rätten att söka asyl, att söka skydd 

från krig och terror, är en grundläggande mänsklig rättighet och inte något vi kan 

förhandla bort. Asylrätten är i dagens Sverige allvarligt försvagad; nuvarande regering 

har genomfört åtgärder som försvårar oerhört för de människor som flytt på liv och död 

till Sverige för att söka skydd. Åtgärder som inte bara effektivt hindrar människor att 

ens påbörja en asylprocess, och därmed förlänger ovissheten och lidandet, utan också 
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försvårar människors etablering. De nya reglerna drabbar kvinnor och barn 

oproportionerligt hårt och förvisar dem till rangliga båtar och att betala med sina 

kroppar vid varje gränsövergång. Vi ser ett akut behov av att stärka 

asylrätten.  

 

Därför vill vi: 

• Öka antal kvotflyktingar: Ett beprövat och effektivt sätt att se till att människor 

kommer ur flyktingläger. 

• Ta bort hinder för familjeåterförening: Genom familjeåterföreningen kan kvinnor 

och barn finna en säkrare väg till skydd i Sverige. 

• Ge amnesti för asylsökande som väntat länge, särskilt de unga: Långa asylprocesser 

och ovetenskapliga åldersbestämningar drabbar barn och unga hårt. 

• Återgå till permanent uppehållstillstånd som norm: Tillfälliga uppehållstillstånden är 

ett hinder för människors etablering. 

• Säkra papperslösas rättigheter och trygghet: Papperslösa och de av oss som lever 

gömda ska ha samma rätt att ta del av de sociala välfärdssystemen som svenska 

medborgare. Även känslan av trygghet vid kontakt med välfärdsinstitutioner är viktig. 

Lokala myndigheter ska aldrig ange papperslösa personer till Migrationsverket eller 

Polismyndigheten. 

 

6. Hur vill partiet förändra svensk hälso- och sjukvård?  
 

Feministiskt initiativ budgeterar för en omfördelning av resurser som innebär 

betydande tillskott till Hälso- och sjukvård. Vi prioriterar främst satsningar inom 

primärvård och förlossningsvård. Vi ser det som nödvändigt att kraftigt uppvärdera 

vårdyrket med höjda löner och förbättrade arbetsvillkor. Vi ser också vad de senaste 

decenniets åtstramningar och en utveckling med alltfler vinstdrivande privata aktörer 

fått för konsekvenser, det har skapat en situation där det offentliga blivit 

underfinansierat och pengar som skulle gått till vård i stället måste bekosta dyr inhyrd 

personal. Vi ställer oss också emot nedläggning av mindre sjukhus och anser att 

god vård ska finnas tillgänglig för alla. 

 

7. Vilka partipolitiska åtgärder har partiet på sin agenda för att 

förbättra folkhälsan? 

 

• För att förbättra folkhälsa vill F! bland annat arbeta förebyggande för att minska det 

farliga bruket och missbruk av alkohol, tobak och narkotika och ha långsiktig vård för 

att hjälpa de som vill sluta. 

 

• F! vill göra det lättare och billigare för fler att idrotta genom att främja amatörkulturen 

och se till att alla har liknande tillgång till idrott oavsett kön eller annan bakgrund. 

• Genom en köttskatt och fokus på växtbaseradkost vill vi främja både folkhälsa och 

klimat.  

• Att öka stödet till primärvård, elevhälsan 

och psykiatri. 

• Att införa 6 timmars arbetsdag är även det ett viktigt verktyg för att förstärka folkhälsa 

genom att minska sjukskrivningar och den psykiska och fysiska ohälsan. 
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8. Vad är partiets program för äldreomsorg och pensioner? 

 

Pensionssystemet måste reformeras. Pensionerna ska jämna ut köns- och klassklyftor 

i stället för att som nu cementera dem. Vi har presenterat en rapport ”Pensioner – en 

patriarkal historia” med nya förslag på pensionsreformer, bland annat skrota PPM, 

förnya AP-fonden och höja garantipensionen. Vi vill på kort sikt: 

 

• Höja golvet i garantipensionen till EU:s fattigdomsgräns. 

• Att taket i pensionsinbetalningarna höjs från 7,5 till 10 inkomstbasbelopp i syfte att 

motverka utvecklingen mot allt större andel tjänstepensioner och privata pensioner. 

• Höja riktåldern för full pensionsrätt till 67 år, sedan successivt i takt med ökad 

livslängd. Utvärderas och justeras vart 5:e år. 

• Att direktiven till AP-fonderna skrivs om så att investeringarna sker med respekt för 

mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till internationella klimatmål.  

• Organisatoriska förändringar samt utökat antal vårdplatser i äldrevården. En kraftig 

ökning av riktade statsbidrag till vården. 

 

9. Vad ser partiet som viktigt i miljöpolitiskt hänseende? 
 

Politiken måste anpassas till planetens gränser. Klimatförändringarna, förlust av 

biologisk mångfald och andra miljöproblem är allvarliga hot mot mänsklighetens 

möjligheter till en trygg, rättvis och hållbar framtid. Roten till miljöproblemen ligger 

ofta i en patriarkal, tillväxtfokuserad logik, där människor tar sig rätten att vara herrar 

över jorden i ett ohållbart ekonomiskt system. Därför behöver vi en ny, radikal politik, 

som på allvar utmanar dagens system. Köttskatt måste införas (där alla intäkterna från 

skatten går till billigare frukt, grönt och spannmål), flygskatten måste höjas, 

subventionerna av fossilindustrin och flyget måste avskaffas, och nya ekonomiska 

modeller behövs som inte baseras på konstant exploatering och miljöförstörelse.  

 

Ekonomin är ett verktyg för att skapa hållbarhet - därför kan ekonomiska mål om 

tillväxt aldrig vara viktigare än framtida generationers möjlighet till goda, trygga liv på 

en levande planet. Urbaniseringen är i sig ett hot mot miljön. Drygt hälften av jordens 

befolkning bor i städer, men de står för en betydligt större andel av koldioxidutsläppen. 

Att städer både byggs och ständigt byggs om är förödande ur ett klimatperspektiv. Både 

de som bor i glesbygd och en majoritet av de som bor i växande städer skulle gynnas av 

en mer balanserad regional utveckling. 

 

10. Vilka åtgärder vill partiet ta till för att förbättra svenskarnas 

kosthållning? 

 

Som vi beskriver ovan så vill vi införa en skatt på animaliska produkter som kött, mjölk, 

ägg etc. Skatten är baserad på varornas klimatavtryck. Intäkterna från skatten ska gå 

till billigare gryn och grönsaker samt spannmål. 
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11. Hur ställer sig partiet till att sälja och odla GMO-grödor i 

Sverige?  
 

Vi är tveksamt inställda till GMO då det ofta konkurrerar ut lokala grödor och främst 

gynnar stora aktörer på marknaden. Hellre lokalt anpassade grödor, mer vegetabilisk 

livsmedelsproduktion, och bättre distribution för att minska svinn. 

 

12. Hur vill partiet förbättra den i dag stökiga skolan och undermåliga 

utbildningar? 

 

Det största problemet med svensk skola just nu är skolsegregationen. Därför vill 

Feministiskt initiativ genomföra en jämlikhetsreform för skolan. Vi vill ersätta det fria 

skolvalet med ett skolsystem för jämlika livschanser. Istället för skolpeng ska vi ha 

långsiktig finansiering. Vi vill också se upptagningsområden för skolorna som ger 

social bredd i klassrummet. 

 

13. Hur arbetar partiet för att förbättra svensk nationalekonomi? 

 

En feministisk fördelningspolitik syftar till en jämställd, jämlik och ekologiskt hållbar 

ekonomisk politik. En stark välfärdsstat, ekonomisk trygghet för alla, internationell 

solidaritet, en rättvis beskattning mellan grupper och inkomstslag samt en transparent 

skattepolitik är grundläggande principer i vårt budgetarbete. En feministisk ekonomisk 

politik omfördelar också makt och resurser från gruppen män till gruppen kvinnor. 

En förutsättning är en återställd skatt. Skatter skapar den gemensamt hopsamlade 

grund som möjliggör genomförandet av en visionär antirasistisk feministisk politik, som 

ser till helheten och ska därför utformas, för att uppfylla målsättningarna i 

välfärdspolitiken.  

 

Därför vill vi: 

• Fasa ut skattesubventioner: Sluta omfördela från dem som har lite till dem som har 

mycket genom jobbskatteavdrag, ränteavdrag och RUT/ROT-avdrag. 

• Införa transaktionsskatt på finansmarknaden: För ökad finansiell stabilitet. 

• Arbeta mot skatteflykt: Stäng skatteparadisen. Vinster som naturen genererar ska till 

viss del stanna kvar lokalt. Det skulle skapa starkare lokala ekonomier som i sin tur 

stimulerar lokal utveckling. 

 

14. Vad anser partiet om kontanter kontra ett kontantlöst samhälle? 

 

Tillgång till välfärd och service ska finnas nära där människor lever sina liv. Det berör 

också bankväsendet och behoven av att ha tillgång till kontanthantering, inte minst för 

dem som är äldre. 

 

15. Vilka åtgärder anser partiet vara viktigast för att förbättra 

sysselsättningsgraden? 

 

• 6 timmars arbetsdag! Genom en sänkning av normalarbetstid så kommer också många 

anställas, inte minst inom offentlig sektor. 

• lägre trösklar till sjuk- och arbetslöshetsförsäkring för egenföretagare och frilansare 

gör att fler kommer våga ta starta eget 
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• Avskrivning av studielån i glesbygd för att göra det attraktivt för kvalificerad 

arbetskraft att flytta dit. Avskrivningen skulle även gälla för de som utbildar sig till 

bristyrken som exvis elektriker, byggnadsarbetare, maskinförare och undersköterskor. 

Även geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter. 

• En självförsörjningsgrad av livsmedel på 80 procent skulle ge fler jobb, och dessutom 

vara bra för miljö och ur säkerhetssynpunkt vid krissituationer. 

 

16. Anser partiet att de lagar som styr den privata yttrandefriheten 

bör förändras på något sätt? 

 

Yttrandefrihet är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle och får inte rubbas, inte 

minst i tider då antidemokratiska krafter 

växer sig allt starkare i politiken. Vi anser att Sverige ska följa FN-konventionen om 

avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD), och förbjuda nazistisk och 

rasistisk organisering. Den organiserade rasismen och nazismen utgör ett allvarligt hot 

mot demokratin och innebär en begränsning av yttrandefriheten och det offentliga 

rummet för alla individer som är föremål för deras hat och våld. 

 

17. Vad anser partiet om Sveriges EU-medlemskap? Ska Sverige 

stanna kvar i eller gå ur EU? 

 

Sverige är medlem i Europeiska unionen (EU) sedan år 1995, vi anser att vi ska 

använda de möjligheter till samarbete och påverkan som medlemskapet i EU medför 

för att öka jämställdhet och jämlikhet överallt i Europa och i världen och samtidigt 

motverka patriarkala strukturer, rasism och militarisering. 

 

18. Hur bygger vi ett Sverige där svenskarna kommer att vara 

lyckligare än vad de är i dag? 

 

Vi förnyar politiken med kärleken som drivkraft. Vi representerar ett kraftfullt alternativ 

i politiken som skingrar maktlöshet och skapar framtidstro. Vår vision är ett samhälle 

som ser och omfamnar alla. Med ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv för vi 

in nya maktanalyser och kunskaper och omfördelar resurser för att uppnå ett 

jämställt, jämlikt och hållbart samhälle – i Sverige och globalt. Rättvisa handlar om att 

se hela Sverige och alla människor som viktiga och värdefulla resurser. 


