POLITISK A PROPOSITIONER
från styrelsen

P1: SUBVENTIONERADE HYROR
Sverige har en ganska dysfunktionell hyresmarknad. Ute i världen finns dock länder och städer som har
lyckats betydligt bättre än vad vi har och som vi bör ta inspiration ifrån, Wien är ett exempel på detta.
Styrelsen föreslår rikskonferensen
att
i bostads- och samhällsplaneringskapitlet under punkten Fler kommunalt ägda hyresrätter lägga
till ett stycke som lyder:
“Unga Feminister vill även att Sverige ska ta inspiration av Wien. Där har kombinationen av en
väldigt stark allmännytta och statligt subventionerade hyror gjort att köerna är kortare och hyrespriserna låga. Dessa åtgärder vill vi se även i Sverige!”
P2: NEJ TILL EURO
I och med Sveriges EU-medlemskap har vi också förbundit oss till att gå med i EMU och införskaffa Euron
som valuta. I en folkomröstning 2003 röstade dock svenska folket nej till detta och Unga Feminister borde
också ta ställning i frågan.
En gemensam valuta inom EU infördes inte bara för att få en effektivare handel utan var ett sätt att försäkra
sig om att valutakrig, där ett land sänker värdet på sin valuta för att få handelsfördelar gentemot andra,
inte skulle uppstå. Eurokrisen har dock visat att detta kan ske i vilket fall när EMU länderna för en ekonomisk politik som påverkar prisutvecklingen inom sina land väldigt annorlunda. Tyskland har exempelvis
hållit tillbaka prisutvecklingen mer än andra EMU länder och eftersom att Tysklands ekonomi är så stor har
detta påverkat de flesta andra negativt.
Styrelsen föreslår rikskonferensen
att
en ny punkt med titeln Nej till Euro läggs till i det internationella kapitlet med en text
som lyder:
“Unga Feminister anser att det skulle vara ett misstag att överge den svenska kronan för Euron
eftersom EMU länderna inte för en harmoniserad ekonomisk politik. Det skulle också vara synd att
gå miste om de verktyg och fördelar en självständig valuta är för att påverka och stabilisera den
nationella ekonomin. Unga Feminister säger därför nej till Euron.”
P3: STRYK CHICAGOKONVENTIONEN FRÅN PUNKTEN OM FLYGSK AT T
Internationella regleringar och konventioner är sällan okomplicerade. Det är svårt att veta exakt vad som
gäller och därför är det lätt att faktafel smyger sig in. Chicagokonventionen reglerar bland väldigt mycket
annat beskattningen av flygbränsle, men det är framförallt ytterligare tillägg på konventionen som EU-beslutat om som hindrar beskattningen. Bilaterala avtal om flygavgifter mellan EU-länder går att upprätta
redan idag.
Styrelsen föreslår rikskonferensen
att
ändra de två sista meningarna i punkten Se en hög flygskatt i kapitel Miljö från:
“Unga Feminister anser att Chicagokonventionen, som förhindrar oss att införa en koldioxidskatt
på flyget, bör reformeras eller skrotas. På så sätt kan bilaterala avgifter på flyget mellan EU-länder
införas vilket skulle öka klimatnyttan.”
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till
“Unga Feminister vill därför arbeta inom EU och globalt för att möjliggöra för en effektivare beskattning av flyg och flygbränsle.”
P4: TRYGGHET INOM IDROT TSVERKSAMHETEN
Idrottsrörelsen är en del av samhället och är således inte befriad från patriarkala strukturer.
Styrelsen föreslår rikskonferensen
att
i kapitlet Idrott & fritid lägga till en ny punkt med rubriken Proaktiv säkerhet inom idrotten vars text
lyder:
“Idrotten är en del av samhället och engagerar många, men idrotten är inte förskonad från destruktiva strukturer. Det händer allt för ofta att ungdomar utsätts för sexualiserat våld av ledare
och det kan ta lång tid innan det kommer fram. När så sker är många föreningar duktiga och tar
fram en handlingsplan och strategi för att undvika att det ska hända igen. Unga Feminister menar
att det är för sent och att vi måste vara proaktiva istället för reaktiva.
Därför vill Unga Feminister se ett krav på att alla idrottsföreningar har en strategi och handlingsplan mot sexuellt våld som innefattar både när ledare utsätter ungdomar och när ungdomar utsätter varandra.”
P5: PUNKTSK AT T PÅ KÖT T OCH ANIMALISK A PRODUKTER
Styrelsen föreslår rikskonferensen
att
i kapitel Miljö, punkt F2: Punktskatt på kött byta ut texten till:
På samma sätt som vi beskattar andra varor som är dåliga för hälsa och miljö vill vi sätta en högre
skatt på nöt och fläskkött, fågel samt fisk och skaldjur för att människor ska konsumera mindre
kött. Vi vill även beskatta andra animaliska produkter såsom ägg, mjölk och smör, men också läder
eller päls. Vegansk mat har mycket mindre påverkan på klimatet än animaliska produkter. För en
genomsnittlig kosthållning är utsläppen av växthusgaser idag 1 800 kg koldioxidekvivalenter per
person och år, 1 200 kg för lakto-ovo-vegetarisk och 500 kg för vegansk kosthållning. En kraftigt
minskad konsumtion av kött och mjölk från idisslande djur är nödvändig för att kunna nå det uppsatta tvågradersmålet och minska den farliga påverkan på klimatsystemet. Växtbaserad mat har
även stor potential att spara vatten – en resurs som det råder stor brist på i stora delar av världen
och som begränsar möjligheten att odla föda. En växtbaserad kost minskar det ”gröna vatten-fotavtrycket” med 21 procent.
Vi ser dock inte att punktskatten är det enda svaret på ett stort miljöproblem, eftersom det är höginkomsttagares konsumtion och livsstil som har högst påverkan på klimatet och en högre skatt
behöver inte påverka deras val. Men vi ser att en punktskatt på kött skapar en normerande effekt med ökad vegetarisk konsumtion. Då köttindustrin står för ungefär en femtedel av världens
CO2-utsläpp ser vi att det krävs en minskad konsumtion av kött och andra animaliska produkter
för att nå våra klimatmål.
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P6: MILJÖ- OCH GENUSBUDGETERING I EU-BUDGETEN
Styrelsen föreslår rikskonferensen
att
i kapitel Internationella frågor lägga till en ny kravpunkt Miljö- och genusbudgetering i EU:
Unga Feminister anser att genusbudgetering är en bra metod för att främja ett mer jämställt samhälle och vill även applicera det här på beslut ur ett miljöperspektiv. Vi vill att det i alla beslut i
EU-budgeten ska finns en analys i alla led över vad som skadar/gynnar miljön och vad som gynnar
ett jämställt samhälle. Det ska finnas ett hållbarhetsperspektiv som ska vara långsiktigt. Det ska
gälla både den lokala och globala miljön och sträva efter minsta möjliga koldioxidutsläpp och negativ miljöpåverkan.
P7: FÖRSTATLIGA JÄRNVÄGEN
Styrelsen föreslår rikskonferensen
att
i kapitlet Gles- & landsbygd lägga till en ny punkt med rubriken Förstatliga järnvägen och lydelsen:
I ett demokratiskt samhälle kan alla röra sig fritt oavsett var en bor eller hur mycket pengar en
har. Järnvägen, tågen och transportsystemet är en fråga om frihet och jämlikhet och samhället
bär ansvar för att alla ska kunna färdas väl genom livet. Idag körs tågen av företag med krav på
att vara ekonomiskt lönsamma. Detta får konsekvensen att fler sträckor körs där det finns många
resenärer som kan betala för sig, vilket drabbar människor som bor på glest befolkade platser i
landet. Samarbetet mellan de olika företagen som kör tågen fungerar dåligt, och när det blir stopp
står ingen enskild aktör som ansvarig. Istället drabbas resenärerna av försening efter försening.
Om tågen som går på våra järnvägar ägdes av staten skulle vi genom demokratiska beslut kunna
välja vilka sträckor som körs och när, så att de utgår från människors behov snarare än vinstjakt.
Vi skulle kunna köra fler sträckor i norra Sveriges inland och bygga ut stråken inom varje län,
sträckor som nyttjas av resenärer som reser exempelvis till och från arbete eller utbildning. Unga
Feminister vill därför att järnvägssystemet förstatligas. På detta bör vi satsa resurser, snarare än
på att subventionera flyget.
P8: REFORMERA DET FRIA SKOLVALET
Styrelsen föreslår rikskonferensen
att
i kapitlet Utbildning punkten Reformera det fria skolvalet stryka tidigare text och ersätta den med:
Unga Feminister vill betona vikten av att ge alla elever jämlika förutsättningar i livet. För att uppnå detta måste skolan reformeras i grunden så att socioekonomiska och geografiska ojämlikheter
suddas ut.
Unga Feminister vill därför verka för att avskaffa det fria skolvalet på såväl grundskole- som gymnasienivå. Detta ska ersättas med en ny modell där eleven söker ett program, inklusive en inriktning,
men inte en specifik skola. Eleven tilldelas sedan en plats på en skola med den programinriktningen,
med hänsyn till såväl närhetsprincipen som andra socioekonomiska faktorer för att säkerställa en
blandad elevsammansättning.
För att skapa jämlikhet ska den nya modellen vara reglerad nationellt, och huvudmannaskapet för
skolan ska flyttas från kommun till stat.
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P9: DRA NED PÅ JOBBSK AT TEAVDRAGET
Styrelsen föreslår rikskonferensen
att
under kapitel Arbete lägga till en ny punkt Dra ner på jobbskatteavdraget med brödtexten:
“Jobbskatteavdragen kostar idag Sverige 100 miljarder per år som hade kunnat gå till att reformera och bygga upp Sveriges välfärd. Idag får Sveriges löntagare jobbskatteavdrag upp till 127 000.
Den som tjänar 90 000 får tillbaka drygt 1000 kronor i jobbskatteavdrag varje månad. Dessa miljarder borde egentligen rusta upp välfärden istället för att gynna de som redan har resurser. Unga
Feminister vill därför se en stark minskning av avdraget så att det gynnar dem som har mindre.
Jobbskatteavdraget bör börja minska vid en lön på 25 000 kronor i månaden och sluta gälla helt vid
en lön på 35 000 kronor per månad.”
P10: EN KOLDIOXIDSK AT T INOM EU
Styrelsen yrkar
att
lägga till en punkt under Miljö; Koldioxidskatt inom EU med brödtexten:
“Europeiska Unionen är viktig aktör för frågor som spänner över statsgränserna, och klimatförändringarna gör verkligen det. Därför räcker det inte att endast Sverige inför en koldioxidskatt
- den måste lagstiftas på EU-nivå. Unga Feminister vill se en EU-lag som lägger på koldioxidskatt
på varor och tjänster som bidrar till koldioxidutsläpp. Varor ska helt enkelt kosta vad de egentligen
kostar klimatet. Skatten bör gå till att främja och förbättra klimatarbetet inom EU. Unga Feminister
vill också att EU ska använda sina diplomatiska medel för att främja liknande lagstiftning inom
andra regioner.”
P11: FÖRSL AG PÅ MEDBORGARFÖRSL AG
Styrelsen har berett två politiska förslag för rikskonferensen att ta ställning till. Tanken är att en av dessa
ska framläggas av lokalavdelningarna som medborgarförslag till kommunfullmäktigen runtom i landet.
Förslagen presenteras på plats.
Styrelsen föreslår rikskonferensen
att
lägga fram förslag A som medborgarförslag
eller
att

lägga fram förslag B som medborgarförslag
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