Valmanifest 2018-2022
Feministiskt Initiativ Gotland

En annan framtid är möjlig
Det finns en undergångsstämning i det politiska samtalet idag
samtidigt som vi aldrig har haft det bättre. Den globala
fattigdomen sjunker, våldsbrotten i Sverige minskar, vi har
större ekonomiska resurser än någonsin. Vi står nu i en
historisk särställning där vi har alla möjligheter att förändra
världen och sätta utvecklingen på rätt kurs. Och det behövs.
Feministiskt initiativ är en demokratirörelse i en tid där röster
hörs som vill inskränka demokratiska värden. Mänskliga
rättigheter ifrågasätts, om än inte rakt ut, av svenska politiker.
Vi har vunnit många kamper som har gett oss livsnödvändiga
rättigheter. Rösträtt, aborträtt, ökad rätt för hbtq-personer. Men
dessa rättigheter är inte beständiga om vi inte ständigt kämpar
för och försvarar dem.
Demokratin är skör. Friheten är skör. Mänskliga rättigheter är
inte en självklarhet. Demokratin är ett görande, inte bara ett
pris vi har vunnit efter år av kamp och förtryck. Därför måste vi
göra demokrati i samhället och anpassa den till den nya tiden.
Vi måste hela tiden titta på samhället med en feministisk och
kritisk blick.
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Det är viktigare än någonsin att stärka den feministiska rösten i
samhället. Den som ifrågasätter, omkullkastar och samtidigt tar
om hand. En röst som kan och klarar av. Låt oss vara
alternativet som står upp för mänskliga rättigheter, solidaritet,
välfärd, frihet och gemenskap. Vi är en visionär kärleksrörelse,
men vi är också kompetenta och redo. När vi träder in i
riksdagen 2018 är det inte bara en seger för samhället, för
bortprioriterade perspektiv och den norm- och källkritiska
analysen, det är också verkligen på tiden.
Feministisk initiativ har nu haft en plats i regionfullmäktige på
Gotland sedan 2014 och trots att vi bara har en röst av 71 har
vi gjort ett tydligt avtryck i maktens rum. Vår kamp för
jämlikhet och hållbarhet har redan lett till förändring - både
genom konkreta förslag och genom att vi ständigt finns där och
påminner och de här perspektiven. Men vi vill göra mer, och
det kan vi, om vi blir fler som röstar rosa.

3

Prioriterade frågor 2018-2022

Jämlikhet, jämställdhet
och mänskliga rättigheter……………………………… sid 5
Integration och antirasism……………………………… sid 8
Hållbar miljö……………………………………………. sid 10
Hållbart samhälle………………………………………. sid 12
Hållbart liv………………………………………………. sid 14

Ordlista finns
på sidan 16!

4

Jämlikhet, jämställdhet och
mänskliga rättigheter
Vi kämpar för ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet, och
där ingen utsätts för förtryck, våld eller diskriminering. Där lön,
säkerhet, hälsa och valmöjligheter i livet inte beror på
könsidentitet, ålder, sexualitet, etnicitet, religion, nationalitet,
funktionalitet, bostadsort eller bakgrund. Vi kämpar för ett samhälle
där alla människor kan vara med och påverka det som berör oss där demokratin är levande och makten fördelad bland oss alla
oavsett ålder, bakgrund, modersmål, eller funktionalitet.

Därför vill vi:
- Trygga välfärden - inga nedskärningar i skola, vård och omsorg.
- Arbeta för ett ökat och långsiktigt stöd till tjej- och kvinnojourer.
- Inrätta ett barnombud, för att säkerställa att barnrättsperspektivet
tillgodoses i alla typer av regional verksamhet.
- Arbeta för fler specialpedagoger och speciallärare i skolan
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- Införa en tak-över-huvudet-garanti. Här ingår ett fortsatt stöd till
Birkagårdens härbärge samt härbärget för utsatta EUmedborgare.
- Att viktig information från Region Gotland ska finnas på lättläst
svenska och på flera språk i både tryckt och digital form.
- Inrätta en antidiskrimineringsstrateg. För att säkerställa att
regionala verksamheter tar mer ansvar för allas säkerhet och
trygghet i vardagslivet.
- Arbeta för ökad tillgänglighet vid kultur- och fritidsanläggningar
oavsett kön, sexualitet, funktionalitet, etnicitet eller religion.
- Införa krav på jämlikhetskrav för de föreningar som söker anslag
från regionen: en likabehandlingsplan och ett aktivt
jämställdhetsarbete ska finnas, och resurser ska fördelas jämlikt.
- Att kurser och introduktioner för chefer inom regionen ska
innehålla obligatoriska moment om lagstiftning och ansvarsfrågor
rörande sexuella trakasserier och övergrepp.
- Stärka sex- och samlevnadsundervisningen i skolan genom att
förflytta fokus till samtycke och normkritik. Vi vet att sexism och
sexuellt utnyttjande är utbredda samhällsproblem, detta är ett sätt
att motverka detta.
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- Arbeta för normkritisk pedagogik i förskolan och skolan. För en
tryggare skola där alla elever kan känna sig inkluderade och där
barns självständighet och möjlighet att tänka kritiskt främjas.
- Upprätta en HBTQ-policy för alla regionala verksamheter.
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Integration och antirasism
För oss är ett samhälle fritt från rasism en självklarhet. Fungerande
integration och och en uttalad antirasism från samhället är en
jämlikhetsfråga. Idag tar nazistiska och andra högerextrema
organisationer och partier allt större utrymme i Europa, Sverige och
på Gotland. Vi ser ett politiskt läge där många av de partier som
tidigare arbetat för öppenhet och integration stänger gränser och
utvisar barn och unga till livsfarliga miljöer. Därför är kampen mot
rasistisk organisering och för integration och inkludering viktigare
än på mycket länge.

Därför vill vi:
- Att Gotland ska fortsätta arbeta för att ta emot asylsökande och
erbjuda ett gott mottagande.
- Att papperslösa barn, unga och asylsökande utan dagersättning
från Migrationsverket ska ha rätt till ekonomiskt bistånd av
socialtjänsten.
- Att regionen fortsätter att stötta ensamkommande ungdomar över
18 år i asylprocess på Gotland med boenden och socialt stöd även
om de statliga medlen för detta uteblir.
- Att de ensamkommande på Gotland som får tillfälligt
uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen ska erbjudas
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utbildning och ha samma rätt till stöd och boende som andra med
tillfälliga uppehållstillstånd.
- Upprätta en handlingsplan mot rasism och våldsbejakande
extremism på Gotland.
- Utbilda om om förtryck och våld i hederns namn inom skolan,
psykiatrin, sjukvården och socialtjänsten.
- Inrätta en regional integrationsstrateg som arbetar förvaltningsöverskridande och nätverkande med att öka kunskaper om
nyanlända och sammanföra verksamheter på integrationsområdet.
Men också att skapa nya jobb- och boendemöjligheter, och främja
möten mellan nyanlända och etablerade gotlänningar.
- Upprätta en långsiktig plan för arbetet med stöd till utsatta EUmedborgare. Samhället måste stå på de utsattas sida och erbjuda
ett långsiktigt, pålitligt och kontinuerligt stöd.
- Inrätta ett ombud för nationella minoriteter som sprider kunskap
om minoriteterna och minoritetsspråken, skapar samrådsgrupper
och ser till att minoritetspolitiken genomförs inom Region Gotland.
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Hållbar miljö
Vi kämpar för ett samhälle där naturen inte bara betraktas som en
resurs som vi människor kan utnyttja som vi vill. Feministisk
miljöpolitik handlar om att inte bara leva lite miljövänligare, utan
om att i grunden tänka om kring relationen mellan människor, djur
och natur. Vi ifrågasätter människans självpåtagna rätt att utnyttja
och utöva våld mot djur och natur, och vi vill rikta in samhället mot
andra grundvärden än konsumtion, materialism och ekonomisk
tillväxt. Vår miljö har fysiska gränser som är okränkbara och måste
respekteras.

Därför vill vi:
- Satsa på en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik.
- Införa vegetabilisk mat som norm i skolbespisningen.
- Utreda ett stegvis införande av vegetabilisk norm i övriga
regionala verksamheter.
- Satsa på en omställning från fokus på ekonomisk tillväxt, till fokus
på hållbarhet - det vill säga till en ekonomi som respekterar
jordens gränser.
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- Göra livscykelanalys till norm på varje planerat ingrepp i naturen,
såsom byggnader, militära anläggningar, broar och vindkraftverk.
- Inrätta ett hållbarhetscentrum med fokus på att ta fram, visa upp,
samarbeta kring och motivera till hållbara lösningar och
innovation
- Arbeta för Gotland som plastpåsfri zon.
- Att vattenresurser och biologisk mångfald ska prioriteras före
kalkindustri.
- Gotlands natur och lokala vattenresurser är viktigare än ekonomisk
vinning.
- Arbeta för att Bästeträsk ska bli nationalpark.
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Hållbart samhälle
Vi kämpar för ett hållbart samhälle där alla människor kan leva ett
gott liv, men där planetens gränser samtidigt inte överskrids. För
att kunna göra det behöver vi bygga samhället runt andra
värderingar än konsumtion, konkurrens och dominans - värderingar
om fred, omsorg, lärande och fri kultur. Konsumtions- och
tillväxtsamhället har skapat en stadsnorm, och den kontakt med
naturen vi är biologiskt programmerade för blir allt mer avlägsen. I
ett hållbart samhälle måste hela Gotland leva, och kontakten med
naturen återupprättas.

Därför vill vi:
- Stoppa utförsäljningen av Gotlandshems bostäder.
- Begränsa nedläggning av regional service på landsbygden.
- På kulturområdet införa mentorskapsprogram för oetablerade
kulturarbetare.
- Införa en grön garanti i skolan, äldreomsorgen och
rehabiliteringsvården. Dvs gröna gröna miljöer och satsning på
utomhuspedagogik i skolan.
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- Stärka folkbibliotekens roll som arenor för demokratiutveckling
som främjar yttrandefrihet, fri åsiktsbildning, kulturmöten, läsning,
digital kompetens och delaktighet.
- Återinföra bokbilen, för att nå ut till de som har svårast att ta sig
utanför det egna hemmet.
- Arbeta för att skolbiblioteken används som en viktig resurs i
skolans pedagogiska verksamhet, att skolbiblioteken arbetar aktivt
med elevernas läsning och medie- och informationskunnighet och
att de bemannas med utbildad personal.
- Arbeta för Gotland som militärfri zon. Det finns andra, mer direkta
säkerhetsproblem än det militära hotet. Militär närvaro leder
dessutom till att många känner otrygghet.
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Hållbart liv
Ett feministiskt samhälle arbetar för att människor ska kunna leva
hållbara liv. Detta innebär både att införa stabila system för när det
krisar men också att arbeta preventivt och med människans
hållbarhet i fokus. Idag är sjukskrivningstalen mycket höga, framför
allt bland kvinnor, unga, HBTQ-personer (och då särskilt
transpersoner), och människor som arbetar i välfärdsyrken. Ett
hållbart liv innebär ett liv i balans, där det finns tid för
återhämtning. Det innebär också en tillgänglig och jämlik vård, där
patientens rätt till sin egen kropp och självbestämmande värderas
högt.

Därför vill vi:
- Införa 6 timmars arbetsdag i utvalda verksamheter.
- Anställa fler skolpsykologer, kuratorer och skolsjuksköterskor.
- Stärka barn- och ungdomspsykiatrin.
- Genomföra en utredning om jämlik vård.
- Förbättra vården för transpersoner.
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- Införa en mobil ungdomsmottagning. För att utmana stadsnormen
och öka tillgängligheten.
- Göra primärvård för papperslösa och oförsäkrade EU-medborgare
till en självklarhet.
- Att fånga upp och säkra behandling av psykisk ohälsa hos
ensamkommande ungdomar över 18 år i asylprocess.
- Arbeta för att subventionering av preventivmedel även ska gälla
hormonfria alternativ som kopparspiral och pessar.
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Ordlista
HBTQ
Förkortning av homosexuella-, bisexuella-, trans- och queerpersoner.
Samtycke
Att personer som har sex ser till att vara helt säkra på att alla
inblandade verkligen vill ha sex. Det handlar inte om att ens kropp är
tillgänglig tills en säger nej, utan att ens kropp blir tillgänglig först när
en ger ett tydligt medgivande.
Funktionalitet
En persons möjlighet att fungera i samhället. Ett funktionshinder uppstår
i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en otillgänglig
omgivning.
Normkritik
Att den som undervisar utmanar ”självklara” förväntningar och
föreställningar och är medveten om hur de egna erfarenheterna
påverkar undervisningen. Exempel: Läraren lyfter en diskussion i
klassen om varför historieböckerna nästan bara handlar om män.
Utsatta EU-medborgare
Inom länder som är medlemmar i EU råder fri rörlighet. Det har
möjliggjort för utsatta grupper att söka försörjning i andra EU-länder än
sitt hemland. Det handlar framför allt om romer som i århundranden
utsatts för, och fortfarande utsätts för, diskriminering.
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Kontakt
Hemsida: figotland.se
Mail: gotland@feministisktinitiativ.se
Lokal: Söderväg 1, Visby
Facebook: Feministiskt initiativ Gotland

Vill du veta mer om Fi:s politik?
Gå in på vår nationella hemsida och lär dig mer!
feministisktinitiativ.se

Bli medlem?
Du betalar minst 50 kr/år och du får så klart gärna betala mer!
Här blir du medlem: feministisktinitiativ.se/bli-medlem
Har du skyddade personuppgifter kontakta oss på
medlem@feministisktinitiativ.se så hjälper vi dig med ditt
medlemskap.
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