
 

 F! Malmö valplattform- 2018  

Vår politik är en vision om att en annan och bättre värld är möjlig. Ett samhälle som                 
ser och omfamnar alla. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, demokratin och           
Moder jord.Vi förändrar makten och förnyar politiken. Utmanar nationalismen och          
arbetar för mänsklig säkerhet. Med kärleken som drivkraft säkrar vi demokratin och            
tryggar allas rätt att ta plats oberoende av kön, sexuell läggning, föreställningar om             
ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck,       
könsidentitet, ålder och medborgarskap.  
 
Ett antirasistiskt feministiskt parti behövs i Malmö kommunfullmäktige! Vi använder          
våra feministiska och antirasistiska perspektiv för att se jämställda, jämlika och           
hållbara lösningar på politiska konflikter, i Malmö och Sverige såväl som globalt.  

 

  



 

Prioriterade frågor 2018 

Mänsklig säkerhet är nyckeln till trygghet för alla 
 

En feministisk säkerhet utgår från mänsklig säkerhet som ser hotet mot individer och             
våra mänskliga rättigheter som centralt, inte hot mot nationer. Det handlar om frihet             
från våld, miljösäkerhet, matsäkerhet, ekonomisk säkerhet, gruppens säkerhet och         
politisk säkerhet. Därför är mänsklig säkerhet en högst kommunal fråga. F! Malmö            
lägger politiska förslag för att skapa en jämlik stad för alla som bor eller vistas i                
Malmö.  
 
 

● Ökat stöd och långsiktig finansiering av kvinno-, tjej- och trans-jourerna och           
de skyddade boendena i Malmö.  
 

● Införa normkritisk pedagogik och Non-violent communication i skolan för att          
komma åt trakasserier och destruktiva mansideal.  

 
● Införa jämlikhetsdata för att på så viss erkänna och synliggöra den strukturella            

diskrimineringen och kunna motverka de hinder, de hot och det hat som            
drabbar allt fler normbrytande kroppar som följd.  
 

● Inrätta ett afrosvenskt informations- och kunskapscenter 
 

● Stärka de nationella minoriteternas rättigheter och ställning i Malmö bland          
annat genom att bli ett romskt förvaltningsområde. 
 

● Erbjuda gratis mensskydd genom skolan till alla i behov. 
 

● Utrota barnfattigdomen och trygga bostad för alla: Ökad försörjningsstöd         
under lov för barnfamiljer. Satsning på byggande av billiga hyresrätter och           
verka för att ingen ska nekas hyreskontrakt på grund av försörjningsstöd som            
inkomst.  

● Fler fältarbetare och nattvandrare. 
● Att inte hyra ut kommunal mark till nazister. 

 
 
  



 

 

Öppna gränser och mänskliga rättigheter för alla  
 

Feministiskt initiativ har en vision om en värld utan gränser. Vi är inte där än, istället                
ser vi hur asylrätten kränks och hur människor nekas sina mänskliga rättigheter på             
grund av sin uppehållsrättsliga status. F! Malmö kämpar för att vi ska efterleva vårt              
åtagande att upprätthålla de mänskliga rättigheterna för alla. Känslan av trygghet           
och att hänsyn tas till individens rädsla för utvisning vid kontakt med            
välfärdsinstitutioner och andra myndigheter är viktig och får inte bli ett hinder tex när              
det kommer till barns möjlighet och rättighet att gå i skolan.  

 
● De malmöbor som är “papperslösa” samt socialt utsatta EU-medborgare ska          

ha samma rätt att ta del av de sociala välfärdssystemen som övriga i             
samhället.  

  
● Ökat stöd till föreningar som jobbar med asylsökande, “papperslösas” och          

socialt utsatta EU-medborgares rättigheter samt möjliggöra för dessa grupper         
att delta och påverka politiken i Malmö kommun.  
 

● Inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter. Rådet ska vara ett rådgivande            
organ för kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar i frågor som rör          
mänskliga rättigheter och fungera som en plattform för dialog mellan Malmö           
stads invånare och stadens förtroendevalda samt öka kunskapen om         
Mänskliga Rättigheter i Malmö.  
 

● Malmö ska bli en fristad för “papperslösa” och människor på flykt. 
 

  
  



 

 

Liv och Arbetsliv 
 

Feministiskt initiativ vill skapa en mänskligare arbetsmarknad med plats för olika           
förmågor, kroppar och erfarenheter. En arbetsmarknad på människors villkor som          
erbjuder miljöer utan rädsla och stress. Könsmaktsordningen, rasism, otillgänglighet         
och andra maktstrukturer skapar förhållanden som leder till att människor          
diskrimineras på och exkluderas från arbetsmarknaden. Det är hög tid att vi börjar             
prata om arbetstid och arbetets innehåll, värde och omfattning. Likaså om vila,            
rekreation och tid för familj, vänner och samhällsengagemang. Lönearbete är en del            
av livet, inte hela. 
 

● Införa 6-timmars arbetsdag inom kommunens verksamheter.  
 

● Pilotprojekt om basinkomst.  
 

● Inför antidiskrimineringsombud på alla skolor och skärp kraven på aktiva          

åtgärder och rapportering i arbetslivet för att stärka skyddet mot          

diskriminerande och normerande strukturer, såsom sexuella trakasserier,       

rasism, funkofobi med flera. 

 

● Att kommunen inrättar ett antirasistisk mål, likt hållbarhetsmålet och         

jämställdhetsmålet, med uppgift att utarbeta strategier och verktyg för att          

antirasism ska genomsyra den kommunala verksamheten.  

 

● Fler icke-kommersiella offentliga mötesplatser, för till exempel umgäng, möten         

och evenemang för ett inkluderande Malmö och en stärkt invånaredemokrati.  

 

● Inrätta ett ungdomsfullmäktige 

 

● Ökade resurser till äldreomsorgen och fler alternativa boendeformer. Äldre         

bör ges möjlighet att bo kvar hemma, men lika viktigt är att de som vill har                

möjlighet att bo i pensionärsbostad eller gruppboende.  



 

 

   

En hållbar utveckling för miljö och klimat 

Hoten mot miljön och klimatet, dess konsekvenser och dess lösningar är inte ett             
politikområde för sig som är skilt från ekonomisk politik och andra samhällsfrågor.            
Klimatproblemens lösningar minskar inte bara utsläppen, utan bidrar samtidigt till att           
skapa samhällen som är bättre att leva i. Det är Feministiskt initiativs övertygelse att               
miljömässig hållbarhet och jämlikhet är ömsesidigt beroende mål. Som ett renodlat           
feministiskt parti har vi en maktanalys som kritiserar människans självpåtagna rätt att            
dominera, exploatera och manipulera djur och natur.  
 

● Gratis kollektivtrafik. 
 

● Fler utrymmen för kommunala stadsodlingar, som Malmös invånare både kan          
odla och vistas i.  
 

● Vegetariskt som norm och inget matsvinn inom kommunala verksamheter. 
 

● Fler bilfria zoner.  
 

● Stoppa försäljningen av kommunens mark.  
 

● Förändra placeringspolicyn i kommunen för att garantera fossilfria finanser         
och Införa ett konsumtionsmål 

 
 
  



 

 

Ekonomi som verktyg 
 
 

En feministisk och antirasistisk fördelningspolitik syftar till att skapa ett jämställt,           
jämliktsamhälle som värnar och respekterar om Moder jord. En stark välfärd,           
ekonomisk trygghet för alla och internationell solidaritet som varken bygger på att            
exploatera natur, djur eller människor är grundläggande principer i vår ekonomiska           
politik. Vi omfördelar resurser och makt från de som har mycket till de som har               
mindre. För oss är ekonomin inte ett mål utan ett verktyg vi använder för att nå våra                 
politiska visioner. 

 
● Nej till vinster i välfärden. Feministiskt initiativ anser att det är orimligt och fel              

att våra gemensamma skattemedel går till privata fickor via verksamheter i           
välfärden som privata skolor eller vårdföretag. Överskott och vinster i          
välfärdsverksamheter ska alltid återinvesteras i verksamheten och inte lämna         
välfärden.  

 
● Vi vill se ett stopp av vinstuttag och värdeöverföring från MKB. Hyresgäster            

hos MKB ska inte bekosta det som ska täckas av skattemedel.  
 

● Stoppa utförsäljning av allmännyttan. 
 

● Att kommunens stöd till föreningslivet och civilsamhället genomsyras av         
normkritik, antirasism och genusperspektiv. 


