
 

 
 

1. Vilka förslag har ni för att säkerställa att alla kvinnor och flickor ska kunna känna sig 
trygga i det offentliga rummet och slippa hot om våld och våld?  
 
En av de mest grundläggande idéerna som genomsyrar hela vår politik, och motiverar de 
flesta av våra satsningar, är vår politik för mänsklig säkerhet framför militär säkerhet, då vi 
ser mäns våld, hot om våld och våld i namn av heder, som vår tids största säkerhetshot och 
en världsomspännande pandemi. Feministisk initiativ gör därför omfattande satsningar i hela 
vår budget som innebär en omställning till mänsklig säkerhet. Vi gör bl.a. satsnigar på 
våldsförebyggande insatser, utbildning gällande sambanden mellan maskulinitet och våld 
samt dess direkta inverkan på säkerhet för alla de instanser som berörs, inklusive skola och 
försvarsmakten. Vi menar att trygghet framför allt skapas genom att motverka sociala 
orättvisor snarare än genom ökad kontroll och övervakning, därför har vi en starkt 
omfördelande skattepolitik för att säkerställa en ekonomisk grundtrygghet för alla. Vi 
föreslår även en satsning på närpoliser med god förankring i lokalsamhället och en 
garanterad långsiktig finansiering till skyddade boenden och jourverksamheter. Vi anser 
också att det är viktigt att skärpa lagstiftningen för grov fridskränkning och grov 
kvinnofridskränkning genom att förlänga straffet till minst ett år och genom att även 
överträdelse av kontaktförbud, skadegörelse, ekonomisk våld, förföljelse och övergrepp i 
rättssak ska innefattas i brotten. 
 

 
2. Vilka insatser vill ni se för att bekämpa prostitution och människohandel?  
 
Konflikter och fattigdom är grundläggande orsaker till människohandel och prostitution. 
Därför måste en feministisk kamp mot människohandel gå hand i hand med kampen för fred 
och mot fattigdom och global ojämställdhet och ojämlikhet. Bakgrunden till att människor 
hamnar i prostitution kan vara flykt undan krig och förtryck, fattigdom, tvång och hot, 
missbruk eller självskadebeteende. Feministiskt initiativ vill inrätta ett nationellt kunskaps- 
och resurscenter mot sexköp och människohandel bl.a med syfte att stärka sexköpslagen 
och kunskapen om den genom utbildnining, genom att arbeta för att minska efterfrågan på 
sexuella tjänster och genom att stödja personer som vill lämna prostitution. Fi ska också 
verka för att kravet på dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands tas bort och för att 
möjligheten för brottsoffer inom prostitution att kräva skadestånd ska utredas och 
förstärkas och för att Sverige aktivt ska verka för införandet av en sexköpslag enligt den 
svenska modellen inom EU och FN. 
 



 
3. Vilka insatser vill ni se för att få ett slut på barnäktenskap? 
 
Feministiskt initiativ har nolltolerans mot barnäktenskap. Med förebild från Storbritanniens 
Forced Marriage Unit (FMU) vill vi därför inrätta en särskild nationell enhet hos 
Polismyndigheten, med uppdrag att effektivt skydda unga från barn- eller tvångsäktenskap. 
Som i Storbritannien ska dessa poliser och experter ta emot samtal från unga som riskerar 
att utsättas och vuxna som möter dessa unga och noterat risk. Poliser, kvalificerade civila 
utredare och annan personal på denna enhet behöver ha särskild kunskap om 
hedersnormer, barn- och tvångsäktenskap. De ska ha nära samverkan med socialtjänst, 
skola, Utrikesdepartementet och relevanta myndigheter i Sverige och internationellt, som 
ambassader, lokal polis och frivilligorganisationer. Lärare, kuratorer och andra vuxna som 
möter dessa unga ska få rådgivning och veta att polis kan prioritera att förhindra att 
ungdomen gifts bort, eller i de fall detta ändå sker - att polisen har befogenheter och 
resurser att hitta och hämta hem den utsatta. Asylsökande barn som är gifta ska ha status 
som ensamkommande barn och äktenskapet ska upplösas. 
 

 
4. Vad vill ni göra för att se till att alla kvinnor i alla delar av landet får en trygg och säker 
förlossningsvård av god kvalitet?  
 
Att förlossningsvården har försämrats radikalt i nästa hela landet betyder inte att orsaken är 
densamma i hela landet. Stockholms läns landsting har landets högsta landstingsskatt och 
bästa skatteunderlag men kan ändå inte erbjuda en förlossningsvård värld namnet, allt fler 
måste färdas till ett annat landsting för att föda och personalen är sliten och flyr sin arbeten. 
Politiken har helt enkelt prioriterat förlossningsvården lägre en annan vård och inte 
hushållat väl med skattemedlen. I glesbygdsområdena i norra Sverige får kvinnor färdas allt 
längre för att föda och otryggheten växer. Men där är orsakerna framförallt att 
skatteunderlaget ständigt krymper pga utflyttning och att kostnaderna för inhyrd personal 
ständigt ökar. Det ekonomiska tvingar politiken att ta ner kostnaderna när intäkterna 
minskar, så de har sämre förutsättningar att erbjuda befolkningen likvärdig vård. F! Menar 
att det finanspolitiska regelverket och det kommunala utjämningssystemet behöver ses över 
med målet att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar i hela landet. Fi menar vidare att 
det behöver utredas om det även fortsättningsvis är lämpligt att bibehålla landstingen eller 
om staten och kommunerna borde överta deras uppgifter. Dessutom menar vi att 
personalpolitiken behöver förbättras. Fler fast anställda som arbetar 30 timmar i veckan 
med bibehållen lön. Mindre inhyrd personal. Vilket skulle skapa attraktiva jobb, mindre flykt 
och ökad stabilitet. Till en lägre kostnad. Målsättningen är en barnmorska för varje födande i 
aktiv förlossning och för att uppnå det krävs fler förlossningsplatser och fler anställda 
barnmorskor. För att det ska vara möjligt att anställa fler barnmorskor behövs fler nya 
utbildningsplatser och bättre arbetsvillkor så att utbildade barnmorskor väljer att stanna 
kvar inom yrket. För att förlossningsvården ska vara jämställd, jämlik och tillgänglig för alla 
behöver både geografiska och språkliga distanser minska. För att minska de risker som 
geografiska avstånd innebär ska de förlossningsavdelningar som stängts de senaste åren åter 
öppnas. Extra resurser ska gå till att säkra användning av tolk eller annat särskilt stöd under 
både graviditet och förlossning för utrikesfödda. 
 



 
5. Utrikes födda kvinnor är en grupp som ofta har sämre hälsa och får sämre vård– vad vill 
ni göra för att motverka detta? 
 
Feministiskt initiativ ska verka för att vården ska sluta att reproducera köns- och rasistiska 
stereotyper. Dessa föreställningar leder till skillnader i bemötande och därigenom olika 
förutsättningar att få rätt vård, i rätt tid. Rasism inom vården är oacceptabelt. Det ska vara 
obligatoriskt med genus- och hbtq-perspektiv och antirasistiskt perspektiv i samtliga 
vårdutbildningar. F! ska också verka för att stärka tillgången till tolk inom hälso- och 
sjukvården generellt. Extra resurser ska gå till att säkra användning av tolk, doula eller annat 
särskilt stöd under både graviditet och förlossning för utrikesfödda gravida kvinnor från 
låginkomstländer, som enligt studier löper ökad risk för att dö under eller efter 
förlossningen. 
 

 
6. Trots att Sverige har en lag mot könsstympning har ingen dömts. Vilka är era förslag för 
att förebygga könsstympning och se till att förövare döms? 
 
Feministiskt initiativ vill att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för 
att förebygga och bekämpa könsstympning i Sverige. Även möjligheten att förlänga 
preskriptionstiden för könsstympningsbrott bör ses över så att det även i vuxen ålder ska gå 
att anmäla brott en utsatts för som barn. Mer kunskap krävs i såväl utbildningsväsendet som 
inom hälso- och sjukvården och föreningslivet. Trossamfund bör tydligare involveras då de 
kan ha en central roll i arbetet mot dessa övergrepp. Fi ska verka för att Sverige intensifierar 
arbetet mot könsstympning såväl nationellt som internationellt. En första kartläggningar om 
förekomsten av könsstympning i Sverige bör genomföras. Riskbedömning baserad på 
evidensbaserad forskning på området bör utföras. Det är viktigt att arbetet mot 
könsstympning utgår från ett antirasistiskt perspektiv och inte inskränker flickors och 
kvinnors kroppsliga integritet, som vid omotiverade tvångsundersökningar. 
 

 
7. Hur vill ni öka kvaliteten och jämställdheten i skolan i socioekonomiskt svaga områden?  
 
Vi vill se ett förstatligande av skolan för att säkerställa likvärdigheten i skola för alla 
områden, där behöver staten återtar ansvaret över skolekonomin. Utöver det gör vi även 
större satsningar på elevhälsa, fritidshem, bemannade skolbibliotek, gratis kulturskola, 
fortbildning för personal och minskad storlek på barngrupper i vår statsbudget. 
 

 
8. I kölvattnet av #metoo, vilka är era viktigaste förslag för att minska sexuella trakasserier 
och övergrepp i arbetslivet?  
 
Vi vill stärka skyddet mot sexuella trakasserier bland annat genom antidiskrimineringsombud 
på alla skolor, våldsförebyggande arbete med fokus på förändrade maskulinitetsnormer, 
stärkt tillsyn av arbetsgivares och lärosätens arbete mot sexuella trakasserier och 
sanktionsmöjligheter mot chefer som låter bli att agera. 
 



 
9. Vilka strategier har ert parti för att säkerställa en jämställd representation av kvinnor 
och män inom partiet, i beslutsfattande organ, på valbara listor med mera?  
 
Vi har en intersektionell handlingsplan som alla delar i vår organisation ska utgå ifrån för sitt 
arbete. Där finns såväl teoretisk kunskap om hur olika maktordningar samverka, men också 
praktiska checklistor för vad en bör tänka på. Det är ett kontinuerligt arbete som vi aldrig blir 
klara med. 
 

 
10. Utrikes födda kvinnor är underrepresenterade i politiskt beslutsfattande och bara 3 % 
av ledamöterna i riksdagen är kvinnor med utrikes bakgrund. Har ert parti en strategi för 
att spegla befolkningen och öka representationen av utrikes födda kvinnor?  
Vi har en politik som har en antirasistisk feministisk ideologisk grund vilket är en viktigt 
förutsättning för att engagera människor. Vår strategi utgår från vår intersektionella 
handlingsplan som syftar till att säkerställa att vi arbetar aktivt med representation, för att ta 
tillvara kunskaper och erfarenheter från grupper som är underrepresenterade i politiskt 
beslutsfattande i samhället i övrigt. 
 

  
11. Vilka är era förslag för att kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, t.ex. 
nyanlända kvinnor, ska komma i arbete och nå ekonomisk självständighet?  
 
Vi gör en generell, bred och generös satsning på utbildningar och omskolningar till bristyrken 
för att möjliggöra en sänkning av arbetstiden. Kvinnor långt från arbetsmarknaden är en 
viktig målgrupp i denna satsning. Vi föreslår också att förskolan ska göras avgiftsfri för att 
undanröja ekonomiska hinder för nyanlända kvinnor med barn att komma in på 
arbetsmarknaden. Det är också viktigt att resurser och insatser till etablering för nyanlända 
stärks och fördelas rättvist mellan kvinnor och män, idag ses män som familjeförsörjare och 
får därmed ett större stöd. Vi vill också säkerställa att kartläggning och validering av 
nyanländas kompetenser förutom formella utbildningar och arbetserfarenheter även 
innefatta obetalt arbete, färdigheter och intressen, för att ge bästa möjliga råd och stöd 
utifrån individens förutsättningar och behov. 
 

 
12. Vilka förslag har ni för att minska inkomstskillnaden mellan kvinnor och män?  
 
För att skapa tryck på arbetsmarknadens parter vill Feministiskt initiativ ge 
Medlingsinstitutet ett nytt uppdrag. Medlingsinstitutet ska uppmana parterna till att aktivt 
arbeta för jämställda löner, även i förhållande till lönemärket, och stimulera 
arbetsmarknadsparterna att utjämna rådande löneskillnader mellan kvinno- respektive 
manskodade branscher. Hela arbetsgivarkollektivet föreslås dessutom att tillsammans med 
staten finansiera en jämställdhetsfond för att snabba på utvecklingen mot jämställda löner. 
Fondens medel skapas av en arbetsgivaravgift och ett statligt anslag. Parallellt med 
Medlingsinstitutets uppdrag vill Feministiskt initiativ förstärka 
Diskrimineringsombudsmannens (DO) arbete mot av lönediskriminering vad gäller 
granskning, nedslag och sanktioner. Detta gäller till exempel möjligheter att utdöma 



sanktioner mot de som ej genomför lönekartläggningar eller åtgärdar påvisade orättfärdiga 
löneskillnader. 
 

 
13. Vilka satsningar vill ni göra för att komma åt den ojämställda fördelningen av obetalt 
arbete?  
 
Vi ser det som nödvändigt att genomföra en generell arbetstidsförkortning. En av de stora 
poängerna med att genomföra en generell arbetstidsförkortning är att om både män och 
kvinnor arbetar mindre så ökar de reella förutsättningarna för att dela på det obetalda 
hemarbetet och familjeansvar. Ytterligare en förutsättning är att vi har fungerande allmänna 
välfärdstjänster såsom barnomsorg, äldreomsorg, LSS m.fl. Därför föreslår vi satsningar som 
stärker välfärden, se vår statsbudget för detaljer. 
 

 
14. Hur ställer ni er till det ojämställda uttaget av föräldraförsäkringen? Vill ni åtgärda det 
och i så fall hur? 
 
Det ojämställda uttaget av föräldraledighet har stora konsekvenser på kvinnors ekonomiska 
självständighet då det påverkar allt från ingångslöner och löneutveckling till pension. Även 
om dagens föräldraförsäkring i teorin är individuell och möjlig att dela, ser verkligheten helt 
annorlunda ut. En övervägande majoritet av föräldraledigheten tas ut av kvinnor. Invanda 
mönster och förlegade attityder dikterar villkoren och det så kallade fria valet är ofta en 
illusion. Feministiskt initiativ anser därför att en individualiserad föräldraförsäkring måste 
införas. 
 

 
15. Tycker ni att fler kvinnor och flickor på flykt ska kunna få skydd i Sverige? Vill ni 
återinföra möjligheten att komma till Sverige som anhöriginvandrare?  
 
Ja de ska få skydd, ja vi vill återinföra anhöriginvandring 
 

 
16. Barnmorskebristen i landet är akut och kvinnors otrygghet och rädsla inför förlossning 
ökar. Om ni bildar regering, kommer ni att satsa resurser för att öka bemanningen inom 
förlossningsvården? Ja/Nej 
 
a. Om ja: hur mycket ska ni satsa, hur många fler barnmorskor kan vi förvänta oss? 
b. Om nej: hur vill ni istället bemöta situationen inom förlossningsvården och se till att 
bemanningen stärks? 
 
Ja. 
 
Vi vill satsa en miljard om året, vi vill även skapa fler nya utbildningsplatser och bättre 
arbetsvillkor för att fler barnmorskor ska stanna i yrket. Exakt hur många det blir 
sammantaget är svårt att säga. 
 



 
17. Sverige har ingen lag mot könsdiskriminerande reklam och det nuvarande systemet 
med självreglering (Reklamombudsmannen) är tandlöst. Kommer ni att föreslå en lag mot 
könsdiskriminerande reklam?  
 
Ja 
a. Om ja: när kan vi förvänta oss att en lag införs? 
 
Så snart som möjligt. 
 

 
18. Regeringen har meddelat att surrogatmödraskap inte ska tillåtas i svensk sjukvård. Ett 
stort problem är dock att svenskar ingår kommersiella surrogatmödraskap i utlandet. Är ni 
för ett lagförslag om att förbjuda alla former av surrogatarrangemang? Ja/Nej  
 
a. Om ja: när kan vi förvänta oss ett lagförslag? 
b. Om nej: vilka andra åtgärder vill ni se för att minska antalet svenskar som ingår 
internationella surrogatarrangemang?  
 
Ja.  
 
Så snart som möjligt. 


