
1 ÅR 
I STADSHUSET
Feministiskt initiativs inträde  

i Stockholmspolitiken



2

INNEHÅLL

Sammanfattning          3

Feministiskt initiativ tar plats i Stockholms stadshus   4
– Sveriges huvudstad har ett feministiskt styre

Vi har en vision om ett annat samhälle      4

På plats i stadshuset         4
– Feministiskt initiativ är aktivister  

Vi sätter mänskliga rättigheter på den politiska agendan    5
– Våra hjärtefrågor 

Nytt språk betyder ny politik        7
– Dags för lite statistik!

Så förnyar vi Stockholmspolitiken       8
– Rosa segrar 2015 

Vi gör det tillsammans!   12
– Aktivism 2015



3

VI FÖRNYAR POLITIKEN
Efter valet stod det klart att Feministiskt initiativ hade tagit plats i Stockholms 
stadshus och partiet ingår nu i den styrande rödgrönrosa majoriteten. Sveriges 
huvudstad har nu ett feministiskt styre. 

 Feministiskt initiativ har en vision om ett annat samhälle. Vår ideologiska 
utgångspunkt är antirasistisk feminism. Vi menar att politik är mer än pengar. 
Skiljelinjen mellan höger och vänster är inte oviktig, men diskriminering, 
rasism och sexism finns på båda sidor och försvinner inte nödvändigtvis med 
socialism. Inte heller löser liberalismen, med fokus på individens rättigheter, de 
strukturella ojämlikheterna i samhället. Därför behövs ett ideologiskt självstän-
digt feministiskt parti. Feministiskt initiativ är detta parti. Vi förnyar politiken för 
ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från diskriminering.
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FEMINISTISKT INITIATIVS TAR PLATS I 
STOCKHOLMS STADSHUS 
I valet 2014 stod det klart att Feministiskt initiativ fick ta plats i Stockholms stadshus. Partiet 
fick totalt 4,64 procent av stockholmarnas röster som motsvarar tre av totalt 101 platser i 
Stockholms kommunfullmäktige.
 Efter valet tillträdde Sissela Nordling Blanco som gruppledare, och Isabella Petersson 
och Malin Ericson som kommunfullmäktigeledamöter. I april fick partiet meddela att Sissela 
Nordling Blanco är sjukskriven och att Gita Nabavi tar över som gruppledare för Feministiskt 
initiativ.

Sveriges huvudstad har ett feministiskt styre
Feministiskt initiativ ingår sedan valet i den styrande rödgrönrosa majoriteten.  I majoritets- 
samarbetet ansvarar Feministiskt initiativ för mänskliga rättigheter och har ordförandeskapet 
i det nyinrättade Rådet för mänskliga rättigheter. Utöver tre ordinarie platser och 2 ersättar-
platser i kommunfullmäktige finns partiet representerat i elva av stadens sak- och stadsdel-
snämnder. 

VI HAR EN VISION OM ETT ANNAT SAMHÄLLE
Feministiskt initiativ har en vision om ett annat samhälle. Vår ideologiska utgångspunkt 
är antirasistisk feminism. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter 
och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller 
könsidentitet. Feministiskt initiativ vill ha en stad där välfärden är allas angelägenhet. Alla 
former av diskriminering ska motarbetas. Vi vill bygga Stockholm på delaktighet och solidar-
itet och verka för en stark offentlig sektor för att garantera social och ekonomisk rättvisa.

PÅ PLATS I STADSHUSET 
Efter framgångarna i valet 2014 fick Feministiskt initiativ i Stockholm möjligheterna att för 
första gången anställa ett kansli. Sedan januari arbetar fem anställda med att föra ut partiets 
politik och kansliet består av en kanslichef, tre politiska sekreterare och en pressekreterare.

Feministiskt initiativ är aktivister 
Steget till att bli ett mer renodlat politiskt parti i styrande majoritet har inneburit utmaningar. 
Feministiskt initiativ är aktivister med rötter i den antirasistiska och feministiska rörelsen. En 
bred folkrörelse som länge organiserades helt ideellt. För oss är det därför särskilt viktigt att 
behålla ett gräsrotsperspektiv på politiken. 
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Feministiskt initiativ i Stockholms stadshus politiserar feminismen och antirasismen. Genom 
att samla en bred folkrörelse för feminism, antirasism och mänskliga rättigheter för vi in 
en ny dimension i politiken. Vi tar med oss aktivismen och hoppet om en bättre värld in i 
parlamentet. Vi är den röst som står upp för mänskliga rättigheter och mot alla former av 
diskriminering och vi stärker också antirasister och feminister i andra partier.

VI SÄTTER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER PÅ DEN 
POLITISKA AGENDAN 
Trots att många beslut som påverkar människors vardag fattas på kommunal nivå har 
mänskliga rättigheter länge varit osynliga i kommunpolitiken. Feministiskt initiativ menar att 
Stockholm måste axla sitt ansvar som Sveriges huvudstad och gå i bräschen för arbetet 
med mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter står bortom fördelningspolitik, solidaritet 
och välvilja - det handlar om att erkänna varje människas lika värde. För Feministiskt initiativ 
står mänskliga rättigheter högst på den politiska agendan. Politiken måste ta ansvar för alla 
som lever i staden, utjämna resurser och motverka diskriminerande maktstrukturer. 

Hjärtefrågor
Feministiskt initiativs inträde i Stockholms kommunfullmäktige har inneburit en kunskaps- 
injektion i fråga om mänskliga rättigheter. Många lever i föreställningen att Sverige är ett land 
fritt från förtryck och brott mot de mänskliga rättigheterna. Men Stockholm och Sverige 
har fortfarande stora utmaningar och får på flera punkter hård kritik av FN:s internationella 
övervakningsorgan. Mänskliga rättigheter utgör grunden för Feministiskt initiativs politik och 
här är några av de frågor vi särskilt uppmärksammat under året. 

EU-medborgares rättigheter 
Sverige är ett land med en lång tradition av antiziganism. Trots den fria rörligheten finns det 
krafter som vill inskränka fattiga EU-medborgares stadgade rättigheter. Därför har Feminis-
tiskt initiativ i Stockholm stadshus samarbetat med partiets Europaparlamentariker Soraya 
Post, som har en lång erfarenhet av romsk aktivism. Tillsammans har vi:

• stridit för fattiga EU-medborgares rätt att vistas i Sverige.
• kritiserat förslag om tiggeriförbud och pekat på rättosäkerheten i förslaget om  

kommunala ordningsvakter. 
• påtalat värdländernas ansvar att tillgodose alla invånare sina rättigheter när andra 

istället vill hänvisa till hemländerna.
• uppmärksammat andra partier och medier på ett rasistiskt språkbruk som i fallet när 

ett hälsofrämjande projekt rubricerades som ”sexkurs för romer”. 
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Barnrätt
Feministiskt initiativ menar att barnrättspeperspektivet måste stärkas inom politiken. Enligt 
barnkonventionen har vi en skyldighet att säkerställa alla barn deras mänskliga rättigheter, 
oavsett legal status. Under året har vi mött företrädare från flera barn- och ungdoms- 
organisationer för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa bättre förutsättningar 
för barn som bor och vistas i Stockholm. Samarbeten som bland annat inneburit att vi:

• tillsatt en barnombudsman men ansvar att implementera ett program för barns  
rättigheter i staden. 

• tillsatt en tvärpolitisk tjänstepersongrupp inom den rödgrönrosa majoriteten med 
fokus på gruppen ensamkommande barn. 

• stridit för att barn till fattiga EU-medborgare ska ha rätt att gå i svensk skola.
• uppmärksammat mors dag med ett upprop för att stärka arbetsvillkoren i skola och 

omsorg, en personalpolitisk fråga som också är viktig ur ett barn- och elevperspektiv. 
• initierat ett barnperspektiv på frågan om våld i nära relationer eftersom vi vet att var 

tionde barn tvingas bevittna en förälder bli misshandlad i hemmet.

Frihet från våld är en mänsklig rättighet 
Mäns våld mot kvinnor är det mest omfattande säkerhetsproblemet i hela världen. Stock-
holms stad är inget undantag. Feministiskt initiativ vill se ett långsiktigt och hållbart arbete 
där olika myndigheter samarbetar för att säkra våldsutsatta personers säkerhet. Feminis-
tiskt initiativ menar att kvinno- och tjejjourers roll måste prioriteras högre, inte minst i form av 
ökat ekonomiskt stöd. Under året har vi träffat företrädare, volontärer och gjort studiebesök 
hos stadens kvinnojourer för att kontinuerligt utveckla partiets säkerhetspolitik. Vi har:

• fördubblat anslagen till stadens kvinnojourer från åtta till 16 miljoner. 
• avsatt ytterligare åtta miljoner i våldsförebyggande arbete. 
• tagit initiativ till överenskommelsen mellan staden och civilsamhället om ett idéburet 

offentligt partnerskap för att säkra kvinnojourerna långsiktig finansiering. 
• drivit frågan om att säkra Terrafems finansiering. En kvinnojour som arbetar mot våld 

i hederns namn. 
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NYTT SPRÅK BETYDER NY POLITIK
Feministiskt initiativ menar att språk är en av nycklarna till förändring. Vilka ord vi använder 
spelar roll. Vi bär på olika erfarenheter. Därför är det viktigt att vi använder ord som kan 
beskriva hur våra erfarenheter skiljer sig åt. Med hjälp av språket kan vi synliggöra skillnader. 
Det nya politiska språket innebär också ny politik, nya satsningar och ett nytt sätt att se på 
staden. 

Dags för lite statistik!
Vi räknade hur många gånger jämställdhet, (anti)rasism, hbt(q) och diskriminering nämndes 
i majoritetens budget och jämförde med allianspartierna. Det visade sig att ordet diskrimin-
ering nämns 78 gånger i den rödgrönrosa budgeten jämfört med alliansens 12. Dessutom 
hade en rad nya ord tillkommit som: genus, rasism och jämlikhet. 
 Att räkna ord är inte bara en välbeprövad metod för att synliggöra skillnader i priorite-
ringar, det är också en konsekvens av att anlägga ett antidiskrimineringsperspektiv – på 
hela politiken. Det gör skillnad att ord som diskriminering nämns 10 gånger så ofta i den 
rödgrönrosa majoritetens budget. Siffrorna talar sitt tydliga språk – Feministiskt initiativ 
förnyar Stockholmspolitiken.
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FEMINISTISKT INITIATIV FÖRNYAR 
STOCKHOLMSPOLITIKEN
Feministiskt initiativ är det parti som starkast står upp för mänskliga rättigheter. Tillsam-
mans med feminister i andra partier driver Feministiskt initiativ en politik för människors lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klass, sexualitet, funktionalitet, 
könsuttryck eller religiösa övertygelse. Men vilka effekter får det för Stockholms invånare 
och hur kan Feministiskt initiativ förnya Stockholmspolitiken?

ROSA SEGRAR 2015
Feministiskt initiativ inrättar råd för mänskliga rättigheter 
Stockholm har fått sin första instans med uppdrag att bevaka hur staden lever upp till inter-
nationella konventioner och åtaganden – rådet för mänskliga rättigheter. Rådet för mänsk-
liga rättigheter ska bevaka hur Stockholms stad lever upp till de konventioner och dekla-
rationer som Sverige har anslutit sig. Målet är att staden ska bli bättre på att se till att alla 
som vistas här ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Rådet ska kritiskt granska 
Stockholms stad ur ett människorättsperspektiv och bistå i utvecklandet av ett jämställt, 
normkritiskt, antirasistiskt, icke-diskriminerade och tillgängligt arbetssätt.

“Feministiskt initiativ gick till val på att förnya Stockholmspolitiken och stärka arbetet 
med mänskliga rättigheter.  Målsättningen är att jobba med mänskliga rättigheter på 
bred front och att skapa en plattform som också involverar civilsamhället. Det kan vi 
nu och vi gör det tillsammans” säger Gita Nabavi (Fi), gruppledare i Stockholms stadshus.

Feministiskt initiativ dubblar anslagen till kvinnojourerna
Sedan Feministiskt initiativ tog plats i Stadshuset har anslagen till kvinnojourerna fördubblats 
till 16 miljoner och ytterligare 8 miljoner är avsatt för det våldsförebyggande arbetet. Utöver 
det ska våldsutsatta papperslösa få tillgång till kvinnojour, mansjour eller motsvarande.

Terrafem får miljonbelopp för arbetet mot våld i hederns namn
Den rödgrönrosa majoriteten beslutade att stärka arbetet mot våld i namn av heder och 
beviljade kvinnojouren Terrafem en miljon kronor i stöd. Terrafem erbjuder skyddat boende 
för kvinnor drabbade av våld i hederns namn och beviljades 1 000 000 kronor för projektet 
”Kvinnojour” och ”Tjejhus”. 

“Att stärka arbetet mot våld var prioriterat när Feministiskt initiativ tog plats i Stadshuset. 
Terrafem är en oerhört viktig verksamhet i och med deras kunskaper om våld i hederns 
namn och möjlighet att erbjuda stöd på över 60 olika språk. Alla kvinnor, oavsett 
bakgrund, har rätt till ett liv i frihet från våld och förtryck” säger Anna Rantala Bonnier 
(Fi), gruppledare socialnämnden.
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Feministiskt initiativ sänker trösklarna till hyresmarknaden 
Den rödgrönrosa majoriteten har sänkt trösklarna till hyresmarknaden genom att sänka 
kraven på inkomst för att få hyra en lägenhet.

“Sänkta inkomstkrav för hyreskontrakt är en av Fi:s viktigaste bostadsfrågor. Det är 
många, särskilt unga och utrikesfödda, som har osäkra anställningar som deltider och 
korttidskontrakt, och deras garanterade inkomst blir väldigt låg. De måste också ha en 
chans att bli accepterade som hyresgäster – det är svårt nog att få tag på en hyreslä-
genhet ändå, när så många omvandlats till bostadsrätter” säger Malin Ericson (Fi), 
kommunfullmäktigeledamot och gruppledare trafiknämnden.

Feministiskt initiativ satsar på genusbudgetering
På förslag från Feministiskt initiativ har staden påbörjat arbetet med genusbudgetering. Fyra 
av stadens nämnder ingår nu i ett pilotprojekt som ska synliggöra skillnader mellan könen.

“För Feministiskt initiativ är genusbudgering är ett viktigt verktyg för att synliggöra hur 
resurser fördelas utifrån kön. Vem och vilka grupper får kosta? Först när vi tittar på det 
och ser hur det egentligen ser ut och konsekvenserna av detta kan vi omfördela och 
därmed förändra från grunden” säger Isabella Pettersson (Fi), kommunfullmäktigele-
damot och gruppledare äldrenämnden.

Feministiskt initiativ driver papperslösas rätt till välfärden 
Feministiskt initiativ har drivit frågan om papperslösas tillgång till välfärden. Staden ska nu 
ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola och se över riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd för att möta grundläggande behov hos papperlösas barn. 

“Att utesluta gömda och papperslösa barn från skolgång är inte förenligt med barnkon-
ventionen. Feministiskt initiativs inställning är att alla barn ska få sina rättigheter tillgo-
dosedda, och dessa riktlinjer är ett viktigt steg i det arbetet” säger Alexandra Byröd 
(Fi), gruppledare överförmyndarnämnden.

Feministiskt initiativ avsätter 8 miljoner till HBTQ-kompetens i skolan 
I år satsar vi åtta miljoner kronor för att skapa en tryggare skolmiljö där personalen är utbildad 
och kan hantera hbtq-frågor. 

“Hbtq-elever utsätts i större utsträckning för våld och hot och ohälsotalet är högre i 
denna grupp, så därför är det viktigt att hantera de frågorna i skolan” säger Lisa Palm 
(Fi), kommunfullmäktigeledamot.
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Feministiskt initiativ föreslår sovplatser istället för avhysningar
Varje stadsdel bör få mandat att själva utforma lokala lösningar för att EU-medborgare ska 
kunna bli garanterade tak över huvudet. Det förslaget väcktes av Feministiskt initiativ och 
antogs under hösten i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. 

“Jag är väldigt glad att vi i majoriteten kunde komma överens om det här och tillsam-
mans peka ut en ny inriktning för stadens sociala arbete. Feministiskt initiativ har tagit 
plats för att förnya Stockholmspolitiken. Det är inte värdigt vår stad att ha ännu en kall 
vinter där människor tvingas sova ute på gatan” säger Kristina Henkel (Fi), grupple-
dare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Feministiskt initiativ säger nej till exkluderande design
På förslag från Feministiskt initiativ beslutade Södermalms stadsdelsnämnd att motverka 
exkluderande design.

“Idén med exkluderande design är att villkora människors möjligheter att uppehålla sig 
i stadens olika vistelsemiljöer. Feministiskt initiativ vill se ett Stockholm där vi stärker de 
mänskliga rättigheterna och motverkar diskriminering. Och det här beslutet är ett steg 
på vägen” säger Michelle Jangmyr (Fi), gruppledare Södermalms stadsdelsnämnd.

Feministiskt initiativ sänker avgifterna i kulturskolan 
Den rödgrönrosa majoriteten beslutade att halvera avgifterna i kulturskolan. En stark drivkraft 
i vår kulturpolitik handlar om tillgången till stadens kulturutbud som inte ska begränsas av 
ekonomiska faktorer som höga avgifter.

“Jag är mycket glad för att avgifterna för kulturskolan nu sänks. Vi måste värna om alla 
barns och ungas möjligheter till eget kreativt skapande, och att kulturskolan blir billigare 
är ett viktigt steg i rätt riktning. Det här förslaget visar tydligt på den nya rödgrönrosa 
majoritetens ambitioner för kulturområdet” säger Sofia Lundin (Fi), gruppledare 
Kulturnämnden.

Feministiskt initiativ ser till att Stockholm blir stad mot rasism 
På förslag från Feministiskt initiativ höjde den rödgrönrosa majoriteten ambitionerna om ett 
Stockholm fritt från diskriminering, och har beslutat om medlemskap i det internationella 
nätverket European Coalition of Cities against Racism (ECCAR).

“För Feministiskt initiativ är det otroligt viktigt att vi tar det här arbetet på allvar när vi 
ser hur rasismen och fascismen breder ut sig. I samarbete med ideell sektor ska jag 
nu se över hur vi med gemensamma krafter kan förnya Stockholmspolitiken och stärka 
arbetet mot rasism och diskriminering” säger Sissela Nordling Blanco (Fi).
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Feministiskt initiativ sätter normkritik och antirasism på schemat 
Sedan Feministiskt initiativ tog plats i stadshuset har ungdomsverksamheter, förskola och 
skola fått i uppdrag att jobba utifrån normkritiska och antirasistiska perspektiv. Personalen 
på stadens ungdomsmottagningar och fritidsgårdar ska ha hbtq-kompetens och vi har 
drivit igenom fler avgiftsfria mötesplatser för unga tjejer och hbtq-personer.

“Barnkonventionen och skollagen säger att elever har rätt till en trygg skolmiljö - både 
fysiskt och psykiskt. Men då måste skolpersonalen ha verktyg! Normkritisk pedagogik 
är ett sådant verktyg som hjälper oss att upptäcka och motverka kränkningar och 
diskriminering” säger Jenny Sandsten (Fi), gruppledare utbildningsnämnden.
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VI GÖR DET TILLSAMMANS!
– aktivism 2015 

Den som flyr har inget val – ingen människa är illegal 
Under hösten har många som flytt krig och fattigdom sökt skydd i Stockholm. Feministiskt 
initiativ öppnade boende för att husera transitflyktingar som annars inte omfattas av det 
svenska systemet. Flera volontärer deltog i arbetet med att bemanna boenden, hjälpa till att 
tolka och samla in mat, hygienartiklar och andra förnödenheter. Feministiskt initiativ var på 
plats på Stockholms central, träffade företrädare för nätverket Refugees Welcome – Stock-
holm och drev frågan om hur Stockholms stad måste erbjuda alla flyktingar ett värdigt motta-
gande, oavsett om de har för avsikt att söka asyl eller är här på genomresa. Partiet deltog 
också i ljusmanifestationer och demonstrationer. 

Ingen rasistisk propaganda i tunnelbanan
Partiet tog ställning mot SL:s beslut att tillåta rasistisk propaganda i kollektivtrafiken. Beslutet 
att släppa igenom en rasistisk kampanj skulle knappast ha varit möjligt med en annan politisk 
ledning i landstinget och ett aktivt arbete med kompetensutveckling av tjänstemän och politiker 
i fråga om mänskliga rättigheter. Vi behöver fler antirasistiska feminister i maktens rum. 

Stockholm Pride – Feministiskt initiativ utmanar heteronormen
Feministiskt initiativ hade återigen den längsta sektionen och samlade tusentals för att utmana 
heteronormen i Prideparaden. Partiet arrangerade också sex programpunkter under veckan, 
med ämnen som transpersoners rättigheter i Europa, att utmana normer i kommunal välfärd-
spolitik och en queerfeministisk talkshow med transaktivisten Aleksa Lundberg. 

1 maj – Låt välfärdens kvinnor stå i centrum för klasskampen
På 1 maj lyfte Feministiskt initiativ ett klassperspektiv som ser sambanden mellan olika former 
av förtryck. Feministiskt initiativ vill ha världens bästa välfärd, och då krävs bättre arbetsvillkor 
för dem som arbetar där, till största del kvinnor och utlandsfödda. Tusentals demonstrerade 
tillsammans med partiet för att bättre arbetsvillkor i välfärden. Gita Nabavi höll tal. 

Internationella kvinnodagen 8 mars – Vi firar inträdet i Stockholmspolitiken 
På internationella kvinnodagen passade Feministiskt initiativ på att fira framgångarna under 
2014 och partiets historiska inträde Stockholms stadshus. Partiets anhängare samlades på 
Mariatorget för att äta tårta och hänga önskningar om hur vi ska tillsammans ska förändra 
stockholmspolitiken i ett särskilt önsketräd. Sissela Nordling Blanco, Victoria Kawesa och Lisa 
Palm höll tal.


