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Viktiga händelser under året 

Manifestationer/demostationer 

2015-03-08 Internationella kvinnodagen 

Vi startar en vecka innan med att presentera, på hemsida och sociala medier en porträttserie av 

betydelsefulla kvinnor genom historien. Den åttonde mars hålls en manifestation på 

Östercentrum där ordförande Elin Bååth håller ett inspirerande tal om varje kvinnas rätt att 

finnas.  

2015-04-27  Tillsammans för mänskliga rättigheter 

Vi manifesterar – svenskar och rumäner- utanför regionfullmäktige för att mänskliga rättigheter 

är ett offentligt ansvar, och gäller alla - oavsett etnicitet, nationalitet eller medborgarskap. 

2015-05-01 Första maj-tåget 

Vi deltar i den årliga första maj-demonstrationen som går genom Visby centrum. 

2015-07-01 Den som flyr har inget val – ingen människa är illegal 

Tillsammans med många andra organisationer tågade vi den 1 juli för mångfald.  

2015-07-02 Keep it in the ground  

Den stora miljödemonstrationen på Almedalsveckan och såklart var många från F! Gotland 

representanter. För att kalken stannar i marken och för ett Natura 2000 av den fantastiska 

Ojnareskogen.  

2015-08-21 Manifestation för rent vatten och natur  

F! Gotland delade ut vatten och flygblad på Östercentrum, klädda som vackra vattenväsen. En 

manifestation för rent vatten, levande skog och ett hållbart samhälle.  
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2015-10-03 Refugees welcome 

Manifestation I Almedalen och tal på Almedalsscenen. Lisa Tunegård – antirasistisk talesperson 

för F! Gotland höll ett tal som innehöll skarpa krav om upphävande av Dublinförordningen och 

slopande av transportöransvaret. 

2015-11-29 COP21 

F! Gotland deltog i dagens klimatdemonstration inför COP21. Mellan den 30/11 och 11/12 

samlades världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s 

klimatkonvention. Mötet var särskilt viktigt eftersom länderna skulle enas om ett nytt globalt 

klimatavtal som ska gälla från år 2020. I Paris rådde demonstrationsförbud på grund av 

terrordåden, men världen tog miljontals människor ta chansen att säga sitt. 

 

F! Gotland i media 

Under året har F! Gotland skrivit debattartiklar och hamnat i fokus vid ett flertal tillfällen. 

2015-03-03 Socialtjänstlagen gäller även för romer 

Fi anser att grundläggande mänskliga rättigheter ska tillgodoses av det offentliga, inte av privat 

välgörenhet. Och det är också just det om är syftet med den lag som i Sverige reglerar det 

offentliga stödet till utsatta människor - socialtjänstlagen. Den praxis som nu råder bygger på en 

feltolkning av lagen - och en lång historia av antiziganism menar Elin Bååth och Tomas 

Pettersson. Av Elin Bååth och Tomas Pettersson. 

2015-03-17 Fördröj inte skyddet av unik natur  

Vi i Feministiskt initiativ är både förvånade och bestörta över Regionstyrelsens eniga remissvar 

om Länsstyrelsens förslag om nya Natura 2000-områden - bland annat i Ojnareskogen. Genom 

remissvaret förskjuts hela debatten till industrins fördel, och alla de röster som står på miljöns 

sida förlorar i kraft. Men motståndet finns! Och när våra röster inte får representation i 

Regionstyrelsens rum blir det än viktigare att vi höjer dem 

där vi kan, och vi säger utan omsvep: Skyddet av världsunik 

natur måste gå före industrins kortsiktiga vinstjakt, och det 

skyddet måste införas nu! Av Elin Bååth, Oscar Larsson, 

Matilda Kahlqvist.  

2015-03-17 Landets yngste i rätten 

Möt Victor Celis som inte bara för in ett intersektionellt 

feministiskt perspektiv i tingsrätten, utan även ett mycket 

välbehövligt ungdomsperspektiv. 

2015-07-07 Dela dagar under mellanvalsår 

Elin Bååth och Gudrun Schyman om att dela dagarna på 

Almedalsveckan.  
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2015-03-31 Att icke -existera utanför statistiken  

F! Gotland lämnade in en motion i fullmäktige om trans*inkluderande ansökningar, blanketter 

och enkäter. För att synliggöra transpersoner, ett steg mot ett mer inkluderande samhälle för 

alla, oavsett könsidentitet eller ickekön. Av Elin Bååth, Matilda Kahlqvist, Mio Ribohn, Elliot 

Hammander och Therese Dahlström. 

2015-04-15 F! Kräver en effektiv politik mot allt våld  

När säkerhetspolitik diskuteras handlar det ofta om militära förband och JAS-plan. Men frågan 

är vem den säkerhetspolitiken är till för? F! Gotlands Elin Bååth skriver tillsammans med 

Gudrun Schyman, Linnea Bruno och Sissela Blanco Nordling. 

2015-04-27 Våld mot kvinnor är samhällets ansvar 

Våld mot kvinnor är mer än en privat angelägenhet, det är ett akut samhällsproblem. 

Kvinnojourer medverkar i allt från förebyggande arbete till skyddat boende för utsatta. Trots det 

drivs gotländska kvinnojourers verksamhet ideellt. Jourernas arbete måste erkännas. Därför 

uppmanar Feministiskt initiativ Regionen att garantera kvinnojourer rimligt ekonomiskt stöd. 

Av Elin Bååth och Eira Werner.  

2015-08-09 Kan man kriga för fred? 

Feministiskt initiativ arbetar för en antimilitaristisk säkerhetspolitik där människors säkerhet 

prioriteras framför nationers. Fi är det enda partiet som ställer sig mot en upprustning av 

Gotland. Av Elin Bååth, Emma Jernberg, Martin Kolberg och Eira Werner. 

2015-08-18 Fatta rätt beslut om Ojnare, regeringen  

Regeringen måste våga visa att ren miljö och rent vatten går före kortsiktiga vinstintressen. Låt 

Ojnareskogen bli ett Natura 2000-område, skriver Gudrun Schyman, Elin Bååth, Margareta 

Nobell och Carmen Blanco Valer. 

2015-08-28 Ojnareskogen är inte en kamp mellan miljö och jobb 

Att förespråka modern kalkindustri som långsiktig lösning för Gotland är att lura svenska 

medborgare att tro att öns kalkresurser räcker för evigt. Kalkindustrin är inte en hållbar näring. 

Förr eller senare tar kalken slut, liksom jobben och naturen. Kvar finns bara ett öde hål och torra 

brunnar på norra Gotland menar Elin Bååth och Margareta Nobell. 

2015-09-06 Ta fitthälsa på allvar 

Vi kräver samma rätt till hälsa som människor utan livmoder. Vi kräver normkritiskt arbete och 

kunskapshöjande insatser i berörda verksamheter, att även hormonfria preventivmedel 

subventioneras, samt att Region Gotland inför samma system som i Stockholm, och gör pessar 

och kopparspiral gratis för alla, oavsett ålder skriver Patrik Sten, Elin Bååth, Lisa Tunegård, 

Ella Wolff , Clara Pettersson, Mathilda Kahlqvist, Nina Ruthström, Maria Dahlström, Li 

Grebäck, Cecilia Herdenstam, Margareta Nobell, Hilda Serck, Andrea von Corswant, Linda 

Sjöström och Amanda Forsberg. 
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2015-09-18 Ett år av gotländsk folkrörelse  

Elin berättar om det första året i fullmäktige - ett intensivt år med stor aktivitet och flera 

exempel på konkret påverkan.  

2015-09-22 Sveriges ansvar i Europa  

Dödsfallen bland människor som flyr för sina liv genom Europa fortsätter att öka. Sverige väljer 

ett passivt agerande i den pågående flyktingkrisen. Regeringen med Stefan Löven i spetsen 

deklarerar att ”Nu måste fler länder kliva in och ta sitt ansvar.” Vi i Feministiskt Initiativ undrar 

vad som hände med vårt eget ansvar? Av Lisa Tunegård och Elin Bååth. 

2015-09-30 Folket vill men regeringen står still 

Den ideella sektorn signalerar att de ideella krafterna börjar sina. Men så länge civilsamhället 

axlar statens ansvar för att hjälpa människor på flykt befarar vi att ansvariga politiker kommer 

att fortsätta på samma spår, skriver Gudrun Schyman, Elin Bååth, Lisa Tunegård och Katerin 

Mendez. 

2015-11-25 Gotlandsmoderaternas utspel  

Om gotlandsmoderaternas utspel om att dra in det offentliga stödet till ett natthärbärge för 

utsatta EU-medborgare. Av Lisa Tunegård, Elin Bååth, Mio Ribohn, Stefan Wesley och Emma 

Jernberg.  

2015-11-28 Debatt i radio  

Elin Bååth och Moderaternas gruppledare Simon Härenstam debatterar om stöd till projektet 

Vinternatt.  

2015-12-21 Barn har rätt till sin egen kropp  

Det är vår uppgift och skyldighet som vuxna att lära barnen att de är individer som inte är ägda, 

de äger sig själva. De har rätt till ett val skriver Agnes Lundgren som sitter i valberedningen för 

F! Gotland. 
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Resor 

2015-02-13 Feministiskt Initiativs kongress - 13 februari  

Tillsammans med över 500 feminister besökte 12 st. från Gotland Feministisk Initiativs 

kongress i Örebro. Där röstades det bl.a. fram en feministisk landsbygdspolitik, en feministisk 

urfolkspolitik, en transpolitisk arbetsgrupp, en djurrättslig arbetsgrupp och ett gemensamt 

uttalande om EU-medborgares rättigheter i kommunerna. Det klubbades också att Unga 

Feminister nu är partiets ungdomsförbund! 

2015-09-13 Norrköping - 13 september 

Fullmäktigegruppen åkte till Norrköping och tillsammans med andra rosa kommuner peppar, 

stöttar och lär vi av varandra. Mest av allt slås vi av att vi med så få mandat gör så stor skillnad. 

Vi i F! sitter aldrig av vår tid i fullmäktige - vi läser på, tar plats och driver på. 

2015-10-01 En folkrörelses födelse - 1 oktober  

Elin Bååth är i Göteborg på den första rikstäckande konferensen om utsatta EU-medborgare. 

500 deltagare som alla anser att situationen för utsatta EU-medborgare måste få ett slut nu. 

Talare som Fred Taikon och Tomas Hammarberg riktar skarp kritik mot regeringens agerande, 

men kallar också konferensen historisk, och att vi här och nu är del av en folkrörelses födelse. 

2015-10-24 Internationell Solidaritet, Bryssel – 24 oktober 

Fullmäktigegruppen är i Bryssel och hälsar På Soraya Post och ser hur arbetet i EU-parlamentet 

går till. 
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Viktiga beslut  

2015-08-31 Ojnareskogen blev Natura 2000 

Vi har tillsammans visat att förnuft och långsiktighet kan segra! Ojnareskogen har blivit Natura 

2000-område. 

2015-10-12 Jämställdhetsplan för Region Gotland 

F! har för första gången suttit med i framtagandet av en jämställdhetsplan för Region Gotland, 

som har antagits av regionfullmäktige, och för första gången finns det nu utrymme för fler 

könskategorier än kvinnor och män i planen. I arbetet med planen har vi från dag ett varit 

tydliga med att vi anser att ett ickebinärt könsperspektiv är helt nödvändigt, och idag klubbades 

alltså den nya jämställdhetsplanen igenom! 

 

 

Övriga betydelsefulla händelser och arrangemang 

24 februari – Vem sitter utanför affären? Infokväll om och med nödställda EU-

medborgare 

Ett mycket välbesökt och uppskattat arrangemang där Genesa Ion och Mario Ghinea från 

Rumänien som berättade om sin situation där, hur de kommit till Gotland och hur deras liv här 

ser ut samt Eva Ianko, också från Rumänien, berättade om vad hon kommit fram till i sin 

masteruppsats i ämnet. 

7 mars – Filmvisning + transpolitisk diskussion 

I samarbete med Folkets bio visades filmen Nånting måste gå sönder med efterföljande 

diskussion. 

1 april – Ojnareskogen, vad står på spel? 

Information och diskussion om det rättsliga läget kring 

Ojnareskogen och Bästeträsk med deltagare från bl.a. 

naturskyddsföreningen och fältbiologerna. 

13 april – Hur står det till med den svenska 

jämställdheten? 

Gotlands landshövding och regeringens särskilda utredare 

Cecilia Schelin Seidegård berättade om de första 

delrapporterna i den kommande jämställdhetsutredningen med 

efterdöjande diskussion. 
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Almedalsveckan 

Vi deltog i samtliga F! Riks evenemang och 

arrangemang.  

28 juni – Tomas Pettersson och Emma 

Jernberg inleder med ett inspirerande tal på 

Donners plats.  

29 juni – We just wanna live 

Filmen We just wanna live och med Elin Bååth 

och Narcissa Genesa Ion har premiär i en 

fullsatt biosalong.   

3 juli – Ge utrymme till unga i politiken  

Mathilda Kahlqvist för Unga Feminister 

Gotland argumenterade för stärkt välfärd, 

avgiftsfri kollektivtrafik och ett Gotland som 

tar ordentligt ansvar för flyktingmottagande. 

6 juli – Feministiskt Initiativs dag i Almedalen 

Tack vare att F! kom in i fullmäktige på Gotland har vi nu en helt egen dag på Almedalsveckan. 

Presskonferens vid stora scenen med Gudrun Schyman och Unga Feminister och Gudrun 

Schymans partiledartal 

 

Prideveckan 

12 november – Idrott + könskorrigering  

Föreläsning av Lukas Svärd, medlem i svenska triathlonlandslaget för män i åldern 35-39. 

Lukas berättar om hur det är att leva i fel kropp. Det som räddade Lukas var idrotten där han 

utmärkte sig och fick uppmärksamhet. Efter könskorrigeringen bestämde han sig för att aldrig 

hindras av sitt förflutna. I dag är han med i svenska triathlonlandslaget för män i åldern 35-39. 

12 november – Trygga och otrygga platser  

Om trans*erfarenheter av städer: Vad gör en plats i staden trygg och bekväm för transpersoner 

och vad gör platsen otrygg och obekväm? Vilka strategier kan en använda sig av för att hantera 

otrygga platser eller sammanhang. Det är de frågor som Signe Bremer pratar om, utifrån sitt 

pågående forskningsprojekt "Den könsbinära staden". 

2015-11-13 Normkritisk pedagogik med Elin & Elliott 

Den som leder lärande har mycket makt - makt att befästa eller utmana normer. En föreläsning 

och workshop för alla som har en pedagogisk roll, i hur en kan bli mer medveten om hur en är 

med och reproducerar normer, om hur en kan synliggöra normerna, utmana dem, och skapa 

inkluderande sammanhang. 
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17-23 november – Trans*art 

Trans*art; Mörker, gränsland och ljus? En resa i själ och kropp. Flera personer från F! Gotland 

är med i en utställning som en del i vårt uppmärksammande av Transgender Day of 

Remembrance.  

20 november – Transgender day of remembrance  

Ljuscermoni i Almedalen. 

8 december – Nu hoppar vi av tillväxttåget  

Diskussionskväll om evig tillväxt i en ändlig värld med Stina Oscarsson, Benton Wolgers och 

Oscar Larsson. 

Fem/femton  

Vårt ”passa på att träffa andra feminister – tillfälle” för nya och gamla medlemmar. Varje 

månad den femtonde bjuder vi på vegansk fika, feministiska samtal och en introduktion till F! 

Gotland.  

Ny hemsida figotland.se 

Bildandet av en HBTQIA-grupp 

Senare döpt till Morkki, startas i maj. 

F! Gotland blir det största gotländska partiet på Facebook den 9 juni 

Studiecirkel Ekofeminism 

Hur hänger miljö, makt, ekonomi och kön ihop? Vi startar en studiecirkel i ekofeminism med 

Viktoria Klint som ledare. 

Ny lokal 

Vi hittar äntligen vårt hem i en lokal med adress Söderväg 1.  
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Regnbågsmärkning 

Den 20 december blir F! Gotland regnbågsmärkta.  
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Motioner och interpellationer  

Februari 

Interpellation  Genus- och HBTQ-perspektiv på flyktingmottagande 

Interpellation Socialtjänstlagen och nödställda EU-medborgare 

Mars 

Motion  Trans*inkluderande ansökningar, blanketter och enkäter 

April 

Motion  Ökat och säkrat stöd till kvinno- och tjejjourer 

Juni 

Interpellation  Handlingsplan utsatta EU-medborgare 

Interpellation Uppföljning HBTQ-studie 

Augusti 

Motion Subventionering av hormonfria preventivmedel 

Oktober 

Interpellation Antirasistiskt arbete 

Motion Handlingsplan om utsatta EU-medborgare 

Motion Normkritisk pedagogik 

November 

Motion Förbättrad vård för transpersoner 

Motion Inkluderande SFI 

Motion Inför närvarorätt 

December 

Interpellation Jämställdhetsintegrering 

 


