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Feministiskt initiativ
En ny dimension i politiken

Österlen

Vi vill bli fler!
Det är medlemmarna som bygger Feministiskt initiativ! 
Med fler medlemmar får vi större tyngd i vår opinions-
bildning, vi får en bredare och roligare rörelse, det finns 
fler som kan stå på vallistorna och fler kan ta platser i 
nämnder och styrelser!

Betala in en valfri medlemsavgift mellan 50-500 kr efter 
vad du har råd med till plusgiro 405753-5. Skriv ”medlem” 
och ange namn, postadress och mailadress.

Gilla oss på Facebook!
Vi finns på Facebook. Här hittar du vänner och informa-
tion om vad vi gör på Österlen. Sök på ”Feministiskt 
initiativ Österlen” och gilla vår sida!

Vi behöver mer resurser!
Vi har ett litet partistöd från Simrishamns kommun, men 
behöver mer resurser till vår lokala valrörelse. Vill du bidra 
med en gåva tar vi tacksamt emot. Sätt in valfri summa 
på plusgiro 566261-4 och skriv ”gåva”. Tusen tack på 
förhand!

Vill du veta mer?
Se vår nationella sida www.feministisktinitiativ.se 
eller vår lokala sida fiosterlen.wordpress.com 

Du kan också kontakta oss som sitter i nämnder och 
styrelser direkt eller skicka ett mail till
osterlen@feministisktinitiativ.se



Feministiskt initiativ utmanar

Vi utmanar den nationella självbilden av Sverige som ett 
jämställt och öppet samhälle som respekterar mänskliga 
rättigheter. Samma bild som också säger att den som är 
svensk är jämställd, öppen och tolerant.

Vi visar fram en annan bild – byggd på fakta, forskning och 
kunskap – där Sverige och svenskarna långtifrån alltid står 
för jämställdhet, öppenhet och respekten för de mänskliga 
rättigheterna.

Vi utmanar de etablerade partierna när de påstår att de 
har en politik som räcker till. Småjusteringar här och där 
räcker inte. Det behövs genomgripande förändringar.
Feministiskt initiativ är ett nytänkande parti i ett gammalt 
patriarkalt landskap. När andra partier använder
feminismen som ytterligare en krydda till en redan
formulerad utgångspunkt, väljer vi att istället låta
feminismen utgöra själva utgångspunkten.

Vi är ett nydanande parti i ett politiskt landskap där de 
etablerade partierna inte förmår minska diskriminering 
och ojämlikhet.

Feministiskt initiativ utmanar den ingrodda höger- och 
vänsterpolitiken med de modigaste och mest långtgående 
och omfattande förslagen mot ojämlikhet och alla former 
av diskriminering.

I kommunen avgörs nämligen många av välfärdens 
viktigaste frågor – hur vi ska ha det i äldreomsorgen, 
vad vi gör med skolorna, hur vi använder våra natur- och 
kulturresurser på ett hållbart och jämställt sätt och hur vi 
använder våra gemensamma skattepengar mest effektivt. 

Våra röster behövs, röster som tar sin utgångspunkt i 
allas mänskliga rättigheter och i ickediskriminering. Och 
vi behöver bli fler! Snart är det val igen! Välkommen att 
engagera dig tillsammans med oss!
 
Vi arbetar bland annat för att:

• stärka kulturen och dess mötesplatser i alla dess
former som grund för demokrati och kommunens 
återväxt
• hitta nya former för kommunal demokrati och
medborgardialog
• kommunen ska anställa en jämställdhetsstrateg på heltid
• alla byskolor ses som viktiga i utvecklingen av skolans 
kvalitet och kommunens attraktionskraft
• alla kommunanställda som vill har möjlighet att arbeta 
heltid
• kommunens budgetarbete blir jämställt och
transparent

Politiken gäller livet

Politik handlar inte om partier och mandat i fullmäktige 
– utan i första hand om livet. För kvinnor som utsätts för 
mäns våld är skyddat boende en fråga om liv eller död. 
För den som flyr från krig och förföljelse är en solidarisk 
asylpolitik skillnaden mellan liv och död. För miljoner av 
människor kan politiska beslut om miljö och klimat fälla 
avgöranden om liv och död, både nu och för framtida 
generationer.

Med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, anti-
diskriminering och global solidaritet vill vi forma en 
hållbar politik som ser sambanden och sätter människors 
lika värde, klimathänsyn och kommanden generationer i 
fokus.

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där 
alla individer kan färdas väl genom livet. För oss är välfärd 
inte ett skyddsnät, utan ett verktyg för att bygga ett 
demokratiskt samhälle fritt från diskriminering, våld och 
exploatering av människor, djur och miljö.

Feministiskt initiativ i 
Simrishamns kommun

Feministiskt initiativ skrev i valet 2010 världshistoria 
genom att som första självständiga feministiska parti 
komma in i ett parlamentariskt sammanhang. Denna 
historia skrevs – och skrivs fortfarande - i Simrishamns 
kommun. Med 8,93% av rösterna i kommunalvalet blev 
Feministiskt initiativ det tredje största partiet och fick fyra 
mandat i kommunfullmäktige, samt representation i alla 
kommunens styrelser och nämnder.

Vårt intåg på den kommunalpolitiska arenan har påverkat 
politiken. Idag förs en bredare och mer öppen diskus-
sioner i nämnderna och på fullmäktigemötena.

Vi lägger nydanande förslag och ifrågasätter och
efterfrågar olika politiska beslut. Vi arbetar hårt för att 
informera och engagera medborgare i alla åldrar i den 
kommunala politiken.

Feministiskt initiativ på Kiviks marknad.


