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En intersektionell feministisk skola är en skola som skapar trygghet, är inkluderande och ger unga en fristad. Trygg för ingen ska behöva vara rädd för att bli utsatt för våld, trakasserier eller kränkningar. Inkluderande för att undervisningen,
elevhälsan och skolmiljön är normkritisk. Fristad för att du aldrig ska behöva
vara rädd för att bli upphämtad, utvisad eller utsatt för våld.
Mänskliga rättigheter gäller även i skolan. Unga Feminister vill att skolan tydligare inkluderar tillvägagångssätt för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter
och att alla unga ska veta sina rättigheter. Trots att det ingår i skollagen att
skolan ska arbeta med mänskliga rättigheter får inte lärare kunskap om mänskliga rättigheter i lärarutbildningen. Vi vill att kunskap om mänskliga rättigheter
och hur en arbetar för att stärka barns rättigheter ska ingå i lärar- och rektorsutbildningarna.
Vi ser att vi unga har en stor press på oss idag att leverera högsta betyg, ständigt prestera och med stor utseendehets. Vi behöver bryta det i grunden och ge
förutsättningar för att alla unga ska få vara sig själva, utan stress, press och
normer som begränsar. Din skolgång ska inte präglas av dina vårdnadshavares
ekonomi. Skolan ska aldrig göra skillnad på elev och elev beroende på om du
har råd att följa med på skolresa eller delta på fritidsaktiviteter. Unga Feministers skola har sin utgångspunkt i en normkritisk pedagogik och förhållningssätt
genom såväl lärarledd undervisning, skolbyggnad till elevhälsan - för att ge alla
unga möjlighet att utvecklas till och få vara den du faktiskt är utan begränsande
normer.

UNGA FEMINISTER ARBETAR FÖR
• EN NORMKRITISK & ANTIRASISTISK SKOLGÅNG
• ANALYS AV LÄROMEDEL UR ETT ANTIRASISTISKT PERSPEKTIV
• MER SEXUALUNDERVISNING PÅ SCHEMAT
• ALLA BARNS RÄTT TILL EN SKOLGÅNG - SKOLAN SKA VARA EN
FRISTAD
• INFÖR DISKRIMINERINGSOMBUD PÅ SKOLOR
• INKLUDERA KUNSKAP OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I
LÄRAR- & REKTORSUTBILDNINGEN
• LÄXFRI SKOLA - JÄMLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR
• TILLGÄNGLIG SKOLMILJÖ
• STÄRKT ELEVHÄLSA GENOM NORMKRITIK & FLER KURATORER
• BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LANDSBYGDEN
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EN NORMKRITISK OCH ANTIRASISTISK SKOLGÅNG
Alla elever ska ha en inkluderande och trygg skolgång. Unga Feminister vill
att utbildningen ska utgå från en normkritisk pedagogik med
antirasistiskt perspektiv. Idag begränsas många unga av de normer som
präglar vårt samhälle, det kan handla om heteronormen, vithetsnormen eller
cisnormen. Elever som inte tillhör rådande normer blir utsatta för
trakasserier, ifrågasättande, nedvärderande av sig själv och i värsta fall våld.
Det handlar om att skolan inte ska reproducera stereotypa föreställningar
kring kön, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, ålder och normbrytande
funktionsvariationer.
Ett övergripande, normkritiskt perspektiv i undervisningen, elevhälsan och
annan skolpersonal. Unga Feminister vill att all skolpersonal ska vara
utbildade i normkritik och hur de ska tillämpa det på sitt skolområde – om det
såväl handlar om undervisning, administration eller bemötande inom
elevhälsan.
ANALYS AV LÄROMEDEL UR ETT FEMINISTISKT & ANTIRASISTISKT
PERSPEKTIV
En normkritisk skola med antirasism i fokus handlar också om att läromedel
behöver analyseras utifrån vem som får stå i centrum och vems historia som
berättas. Exempelvis ser vi att minoriteters historia hamnar i skymundan och
att det genom läromedel reproduceras fördomar och rasism. Unga
Feminister vill att Sveriges rasistiska historia ska ta större plats i
historielektionerna. Genom att inkludera Sveriges koloniala historia och
del i slavhandeln, diskrimineringen mot samer och kolonisering av Sápmi,
diskriminering och utnyttjande av judar och involvering i andra världskriget,
diskriminering av romer och att ha introducerat rasbiologin till omvärlden
får eleverna en mer verklig historiebeskrivning om Sverige och Europa. Unga
Feminister vill att läromedel ska analyseras ur ett feministiskt och
antirasistiskt perspektiv.
MER SEXUALUNDERVISNING PÅ SCHEMAT
Genom en normkritisk pedagogik kan vi också arbeta förebyggande med att
motverka skadliga maskulinitetsnormer som tar sig uttryck i våld och
maktutövande. Vi behöver agera innan det har hänt och ifrågasätta de
destruktiva maskulinitetsnormer som gör alla, oavsett kön, en del av
bevarandet av ett patriarkalt samhälle vilket alla påverkas negativt av. En stor
del av det normkritiska arbetet ska avspeglas i sexualundervisningen.
Sexualundervisningen ska inte reproducera idéen om exempelvis
tvåköns- och heteronormen, utan spegla en bild av hur verkligheten ser ut.
Samtycke och sexuella rättigheter ska ligga som grund för all
sexualundervisning. Vi vill att undervisningen ska vara rättvis och
tillgodose hela klassrummet. Sexualundervisningen ska vara likställd med
andra läroämnen och finnas med tydligare i läroplanen och i
lärarutbildningen.
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ALLA BARN HAR RÄTT TILL EN SKOLGÅNG - SKOLAN SKA VARA EN FRISTAD
Varje barn har rätt till utbildning, det framgår i artikel 28 i FN:s konvention om
barnets rättigheter. Tyvärr är inte det en verklighet för många barn i Sverige.
Skolan ska vara en fristad. Barn som lever som gömda eller papperslösa
vågar inte gå till skolan av rädsla för att bli upphämtad och utvisad. Vi vill att
Sverige lever upp till FN:s konvention om barnets rättigheter, oavsett om
barnet lever som papperslös, utsatt EU-medborgare eller asylsökande ska
den ha tillgång till utbildning.
INFÖR DISKRIMINERINGSOMBUD & STÄRK ARBETET MOT DISKRIMINERING PÅ
SKOLAN
Ingen ska behöva känna sig otrygg i skolan. Trots det så ser vi att
verkligheten för många elever är att de möter kränkningar och trakasserier
i skolan. Vi tror på att arbeta förebyggande för en inkluderande skola genom
exempelvis normkritisk pedagogik – men ser också ett behov av att elever vet
var de kan vända sig när de har blivit diskriminerade.
Unga Feminister vill därför att varje skola ska ha ett diskrimineringsombud
som hjälper elever som känner sig diskriminerade och med ansvar att aktivt
implementera och följa upp skolans likabehandlingsplaner. Alla skolor ska
upprätta likabehandlingsplaner med aktiva strategier, uppföljningsarbete och
målinriktat för att förebygga diskriminering och hjälpa de som blivit utsatta.
INKLUDERA KUNSKAP OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I LÄRAR- &
REKTORSUTBILDNINGEN
Vi ser att arbetet med mänskliga rättigheter är eftersatt i skolan. Trots att det
står i skollagen att skolan ska arbeta med mänskliga rättigheter så är det
bara en av fem unga som vet om sina rättigheter. Unga Feminister vill stärka
arbetet med mänskliga rättigheter i skolan och för att det ska vara möjligt
behöver de som lär ut också ha kunskap om detta. Därför vill Unga
Feminister att kunskap om mänskliga rättigheter samt normkritisk- och
genusmedveten pedagogik ska vara en del av lärar- och
rektorsutbildningarna.
LÄXFRI SKOLA SKAPAR JÄMLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Vi behöver ha en ny syn på skolan och vi tycker det är dags att utmana
läxorna. Att den svenska skolan har fallande resultat i PISA-undersökningar
ser vi som en effekt av att fler unga idag mår psykiskt sämre. Unga
Feminister menar att läxor skapar ojämlikhet, som ofta förutsätter att du får
hjälp hemifrån. Barn och unga som lever i utsatta hemsförhållanden eller
med vårdadshavare som inte har möjlighet att tillgodose eleven med läxhjälp
hamnar ofta efter i skolan och/eller får en mer stressad tillvaro. Det skapar
psykisk ohälsa.
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Vi ser också att många unga lever i en stressad tillvaro där höga
prestationskrav skapar psykisk ohälsa. Genom att minimera de faktorer som
utgör höga stressnivåer skapar vi en likvärdig och stressfri skola och
utbildning, som ger eleven möjlighet att utvecklas i sina egna intressen. Unga
Feminister vill istället fokusera på studiehjälp för att nå de elever som behöver
extra stöd i studierna. Studiehjälpen skapar möjlighet för elever som annars
skulle hamnat efter eller inte kunnat få hjälp hemifrån, att få hjälp i lärarledd
miljö. Skolmiljön ska vara språkligt tillgänglig för elever samt föräldrar och/
eller vårdnadshavare.
TILLGÄNGLIG SKOLMILJÖ
Många av Sveriges skolor är inte fysiskt tillgängliga för alla. Det går inte att ta
sig in i var femte grundskola om du inte kan gå i trappor, vilket kan vara svårt
om du till exempel använder rullstol. Dessutom saknar var tredje skola
utrymningsplan som innefattar rullstolsanvändare . Det tycker vi i Unga
Feminister är fel. Vi vill att alla skollokaler, inklusive avslappnade rum för
raster och vila, ska vara både stimulerande och tillgängliga för alla.
						
STÄRKT ELEVHÄLSA GENOM NORMKRITIK OCH FLER KURATORER
Många unga mår dåligt idag, det är framförallt unga HBTQ+-personer och
särskilt transpersoner. Vi tror att en förutsättning för att du ska kunna göra
bra ifrån dig i skolan är att du mår bra psykiskt. Vi vill att det på varje skola
ska finnas en kurator, sjukskötare, specialpedagoger och skolläkare – viktiga
förutsättningar för en inkluderande skolundervisning och miljö.
Genom att skapa större möjligheter för unga att kunna tala om sin
psykiska ohälsa, kan vi snabbare arbeta för ett tryggare och mer jämlik
skolgång. Genom att kuratorer finns tillgängliga i skolan får elever som
hemifrån lever i direkt eller indirekt våldsutsatta förhållanden, som våld i nära
relationer eller våld och förtryck i namn av heder, snabbt stöd och hjälp från
vuxenvärlden att få en bättre tillvaro och framtid. Unga Feminister vill
stärka elevhälsan och göra den mer tillgänglig genom fler kuratorer och ett
mer normkritisk bemötande inom elevhälsan.
BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LANDSBYGDEN
Ekonomiska faktorer och minskade elevunderlag leder till att fler skolor läggs
ner i glesbygden. Kommuner behöver därför mer rättvisa resurser då inte
enbart tätort samt storstad ska premieras. Det finns många negativa effekter
av att skolor längs ner, dagarna blir längre för eleven genom att det är längre
restid till skolan, det blir mindre lönsamt med samhällsservice och
fritidsaktiviteter i området vilket gör att utbudet minskas. Familjer kanske
väljer att flytta – en negativ cirkel som Unga Feminister vill bryta.
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Unga Feminister vill ha en inkluderande arbetsmarknad där människor känner
sig trygga, fria och har makt att påverka sina arbetsplatser samt arbetsställning utifrån sin egen förmåga. Vår målsättning är att alla arbetsplatser ska vara
anpassningsbara och tillgängliga baserat på tillgänglighetsprincipen.
Idag råder det stor arbetsbrist bland unga. Samtidigt präglas mångas tillvaro av
psykisk och fysisk ohälsa på grund av en stressig tillvaro. Osäkra anställningar
och hög arbetsbelastning skapar denna ohälsa. Vi ser en möjlighet i detta. Vi vill
att arbetstiden förkortas för att motverka den höga arbetsbelastning som skapar
psykisk ohälsa och skapa fler arbeten genom att vi delar på jobben. Vi ser att
arbetet är en del av livet, men livet är mer än bara arbete. Att få möjlighet till
vänner, familj, fritid och vila är en förutsättning för ett bra liv.
Arbetsmarknaden är segregerad och uppdelad utifrån kön, könsidentitet, etnicitet och funktionalitet. I lågbetalda arbeten arbetar främst kvinnor, personer med
normbrytande funktionsvariationer och personer som blir rasifierade. Bland
de högbetalda finns vita män, det är också dem som sitter på majoriteten av de
högsta maktpositionerna. Att motverka den diskriminering som finns på arbetsmarknaden ser Unga Feminister som en förutsättning för ens möjlighet till
ett bra liv och ekonomisk stabilitet.

UNGA FEMINISTER ARBETAR FÖR
• ARBETSMARKNAD FRI FRÅN DISKRIMINERING
• SEX TIMMARS ARBETSDAG MED BIBEHÅLLEN LÖN
• SÄKRA ANSTÄLLNINGAR FÖR UNGA
• MOTVERKA SEXUELLA TRAKASSERIER PÅ ARBETSPLATSEN
• FLER SOMMARJOBB TILL UNGA
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ARBETSMARKNAD FRI FRÅN DISKRIMINERING
Arbetsmarknaden ska vara öppen för alla som vill arbeta. Enligt
diskrimineringslagen ska en inte diskrimineras utifrån ens kön, ålder,
etnicitet, sexuella läggning, funktionsvariation, klass eller tros- och
religonsuppfattning. Det ska vara möjligt för vem som helst med rätt
kompetens att arbeta med det yrket en vill. Idag står många utanför
arbetsmarknaden – det kan handla om att du har en normbrytande
funktionsvariation eller ett namn som inte är Svensson-klingande.
Till skillnad från cispersoner har transpersoner en mer utsatt situation på
arbetsmarknaden. Studier visar att den diskriminerande och exkluderande
arbetsmarknaden skapar utsatthet. Detta tvingar människor till exempelvis
prostitution. Unga Feminister ser ett behov av kartläggning och analys av
transpersoners villkor, miljö och möjligheter på arbetsmarknaden.
För att möjliggöra bättre och inkluderande arbetsmiljö för alla individer,
behöver vardera arbetsplats personal få kunskap om HBTQ+, genus,
antirasism och antidiskriminering. Framförallt personalansvariga ska vara
utbildade inom områdena och vi förespråkar starkt att policydokument samt
värdegrunder innehåller antidiskriminerande mål. Det räcker dock inte enbart
med policys och värdegrundsarbete, arbetsplatser bör kontrollera att dessa
följs och även utvärdera med hjälp av undersökningar och sammanställning
av dessa i rapporter. Unga Feminister vill att kommunala tjänster tillsätts via
anonyma anställningsprocesser.
SEX TIMMARS ARBETSDAG MED BIBEHÅLLEN LÖN
Livet är så mycket mer än arbete men ändå lägger vi ner en mycket stor del av
vår tid på det. Unga Feminister vill bryta normen om arbetstiden och föreslår
en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag med bibehållen
lön. Den yrkesgrupp som har den överlägset största delen av antalet
sjukskrivningar är vård och omsorg som står för 20 procent av alla
sjukskrivningar och andelen kvinnor inom den gruppen motsvarar 90 procent.
Vi vill skapa en bättre förutsättning för människor att ha möjlighet att lägga
ner tid på familj, vänner, fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet. Det här
gör vi samtidigt som vi skapar fler arbetstillfällen, speciellt för unga där
arbetslösheten mellan åldrarna 15-24 år uppgår mot 17.3 procent
(SCB oktober 2015). Vår målsättning bygger på en mer human arbetsmarknad
där huvudfokus ligger på arbetstagarens hälsa och inte företagets
vinstmaximering.
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SÄKRA ANSTÄLLNINGAR FÖR UNGA
Dagens arbetsmarknad är otrygg, osäker och genererar känsla av maktlöshet,
psykisk ohälsa, fattigdom samt att människor blir utnyttjade.
Minoritetsgrupper i samhället är oftast i riskzonen för osäkra anställningar
och usla arbetsvillkor då dessa grupper ofta har svårt att ställa krav på sin
arbetsgivare. Vi vill att unga personer ska ha möjlighet till egen ekonomisk
trygghet. Vårt mål ligger i att göra det omöjligt för arbetsgivaren att utnyttja
sina anställda. Det finns redan bra avtal framtagna men problemet ligger i att
de inte följs. Unga Feminister arbetar för att motverka dessa osäkra
anställningar och dåliga arbetsvillkor.
MOTVERKA SEXUELLA TRAKASSERIER PÅ ARBETSPLATSEN
Även om lagstiftningen har skärpts, visar arbetsmiljöstatistik att andelen unga
kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier inom arbetet ökat från 15%
(2011) till 19% (2013), dock visar samma rapporter en minskning när det gäller
sexuella trakasserier för unga män från 6% (2011) till 4% (2013).
Unga Feminister ser att det finns ett mörkertal när det gäller sexuella
trakasserier, speciellt när det handlar om unga som utsätts för det. Dagens
arbetsnormer har tabulagt sexuella trakasserier vilket kan innebära att färre
vågar anmäla trakasserier som skett inom arbetet till skyddsombudet på sin
arbetsplats. Det kan även vara att en inte vet var en ska vända sig när en väl
blivit utsatt för sexuella trakasserier. Vi i Unga Feminister vill att alla
arbetsplatser, vare sig det gäller privat eller offentlig sektor, ska genomföra
diskrimineringskontroller samt aktivt arbeta med antidiskriminering.
FLERA SOMMARJOBB TILL UNGA
Unga Feminister arbetar för större samarbete mellan kommuner, företag och
verksamheter där det finns möjlighet för unga att få trygga sommarjobb. Alla
ungdomar mellan 13 till 19 år ska ha möjlighet att få ett sommarjobb från
kommunen de bor i, alternativt att kommuner samarbetar så att vardera
ungdom i hela landet mellan 13-19 år har chans till sommarjobb, varje
sommar. Vi ser att det första sommarjobbet är en väg in för vidare utveckling
inom arbetslivet.
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Rätten till bostad är en mänsklig rättighet, det säger artikel 25 i FN:s konvention
om de mänskliga rättigheterna. Rätten till bostad regleras även i svensk grundlag. Men trots det så saknar många bostad och tak över huvudet. Det byggs för
lite bostäder och det är alldeles för svårt att få tillgång till ett förstahandskontrakt. Vi behöver bygga mer än någonsin. Bostadsbyggandet behöver vara
tillgängligt, klimatsmart och göras så att alla har råd med en bostad.
Unga Feministers bostadspolitik är antirasistisk. Det betyder att vi ser att det
finns diskriminerande strukturer på bostadsmarknaden som gör att vissa människor gynnas och andra fråntas rätten till bostad. Att få bo handlar inte bara om
bostadsbyggande utan också om att motverka den diskriminering som finns på
bostadsmarknaden. Idag är det dubbelt så svårt att få bostad om du inte har ett
typiskt Svensson-namn. Enligt Brottsförebyggande rådet är det unga män som
rasifieras som har allra svårast att få bostad. Så kan vi inte ha det. Vi behöver
ett aktivt arbete för att bryta den rasism och diskriminering som finns på bostadsmarknaden.
Med stor bostadsbrist bland unga är det många som idag upplever att det är
en omöjlighet att hitta en bostad. Att du inte har kapital, rätt namn, ålder eller
kontakter gör att många unga känner osäkerhet inför framtiden. Unga Feminister vill att alla unga ska ges möjlighet att få flytta hemifrån och skapa sig ett
eget liv.

UNGA FEMINISTER VILL
• MOTVERKA DISKRIMINERINGEN PÅ BOSTADSMARKNADEN
• BOSTADSSATSA – FLER KLIMATSMARTA HYRESRÄTTER TILL
LÅGA PRISER
• HA JÄMLIK & DEMOKRATISK SAMHÄLLSPLANERING
• BRYTA SEGREGATIONEN FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
• SÄNKA INKOMSTKRAV FÖR UNGA
• NATIONELLA ÅTGÄRDER FÖR MÄNNISKOR I HEMLÖSHET &
UTSATTHET
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MOTVERKA DISKRIMINERING PÅ BOSTADSMARKNADEN
Att bo handlar inte bara om frågor som rör bostadsbyggandet eller
hyresnivåer. Det handlar också om att motverka den diskriminering som finns
på bostadsmarknaden. Idag är det dubbelt så svårt att få bostad om du inte har
ett typiskt Svensson-namn. Att bryta diskriminering sker på flera fronter, dels
genom förebyggande insatser från skola, myndigheter och civilsamhället – och
dels åtgärder i form av exempelvis sanktioner mot diskriminerande
hyresvärdar och diskrimineringskontroller av kommunala och privata
bostadsbolag.
BOSTADSSATSNING - FLER KLIMATSMARTA HYRESRÄTTER TILL LÅGA PRISER
Fler bostäder behöver byggas tillgängligt, klimatsmart och så att alla har råd
att bo. I det bostadsbyggande vi ser idag är det bostadsrätter som
prioriteras, hyresrätter omvandlas till bostadsrätter och nybyggen har hög
hyra. Därför behöver kommunerna lägga mer resurser på att bota den rådande
bostadsbristen som finns och bygga hyresrätter med låga hyror. Unga
Feminister vill att minst 65% av allt som byggs ska vara hyresrätter och att
genom statliga subventioner gynna bostadsbyggandet av hyresrätter.
JÄMLIK OCH DEMOKRATISK SAMHÄLLSPLANERING
Det offentliga rummet tillhör oss alla, trots det så känner sig inte alla trygga
när vi rör oss från skolan, till bussen, till fritidsaktiviteten och under
promenaden. Vi vill att samhällsplanering ska planeras utifrån ett
jämlikhetsperspektiv som tar hänsyn till de olika faktorer som avgör om en
känner sig trygg när en rör sig utomhus. Aspekter som tillgänglighet behöver
tas med från första början i planeringen för nya områden och bostäder. Vi ser
också ett behov att involvera boende och verksamma i området när områden
utvecklas och byggs; genom att involvera medborgare i planering skapas
möjlighet till att påverka och därmed en större demokratisk möjlighet att göra
sin röst hörd i samråd med folkvalda politiker.
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BRYT SEGREGATIONEN FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
Under de senaste åren har bostadsområden blivit allt mer segregerade.
Hyresrätter har sålts ut och omvandlats till bostadsrätter. Det har medfört att
de rikare områden har blivit rikare och därmed samlat rikare människor som i
sin tur segregerat sig från övriga delen av samhället. Samtidigt har
utsatta områden bortprioriterats av politiker och detta har betytt nedstängd
och försämrad samhällsservice för de boende. Men det är inte bara
samhällsservice och bostäder som skapar segregation. Även den rasism som
tar sig uttryck genom våld, trakasserier och uteblivna hyreskontrakt pågrund
av hudfärg och namn skapar denna segregation. Unga Feminister vill bryta
segregationen genom att mer av samhällsservicen och kulturliv öppnar upp i
utsatta områden och att fler hyresrätter byggs i områden där medel- och
överklassen samlas.
SÄNKT INKOMSTKRAV FÖR UNGA
Från soffa till andrahandskontrakt med ockerhyra i en månad, tillbaka på
kompisens soffa – så ser verkligheten ut för många unga. Unga är en grupp
som generellt i högre grad har osäkra anställningar och lägre löner, detta
leder till att det blir svårare att få ett hyreskontrakt. Inkomstkraven är ofta att
du ska ha tre gånger så hög inkomst än hyresutgifterna. Unga Feminister vill
sänka inkomstkraven för att fler unga ska få möjlighet att flytta hemifrån och
skapa ett självständigt liv.
NATIONELLA ÅTGÄRDER FÖR MÄNNISKOR I HEMLÖSHET & UTSATTHET
Trots att Sverige har någorlunda välfungerade välfärdssystem hamnar folk i
utsatthet. Att människor hamnar i utsatthet och hemlöshet handlar inte om ett
eget val, utan är något som samhället har bidragit till genom diskriminering,
ekonomiska förutsättningar och otillgänglig bostad- och arbetsmarknad.
Utsatta EU-medborgare är en grupp som Sverige idag skjuter ifrån sig ansvar
för. Många ur denna grupp är minoritetsfolk som ur ett historiskt perspektiv
ständigt varit diskriminerande runt om Europa. Unga Feminister vill bryta
denna diskriminering och avsluta den häxjakt som pågått och fortfarande
pågår.
Unga tjejer är en annan grupp som allt oftare idag hamnar i hemlöshet,
missbruk och utsatthet. Konsekvensen av detta är prostitution och
människohandel. Unga Feminister vill ha en större påtryckning från nationellt
håll för att arbeta förebyggande så att ingen hamnar i utsatthet och ge
möjligheter till att ta sig ur hemlöshet och utsatthet. Sverige behöver leva upp
till de mänskliga rättigheter som vi förbundit oss till.
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Alla barn och ungdomar har rätt till en meningsfull fritid. För att det ska vara
möjligt behöver vi öppna upp kulturen för fler och det är oavsett vårdnadshavarnas ekonomiska förutsättningar. Det ska inte behöva kosta flera tusenlappar att
syssla med det en tycker om. Oavsett om du bor i storstad eller landsbygd ska det
finnas saker att göra på fritiden.
Precis som i samhället i stort präglas kulturen och media ofta av sexistiska och
rasistiska stereotyper, cis- och heteronormativitet. För att bryta detta behövs ett
intersektionellt feministisk perspektiv på kulturpolitiken. Media har ett stort
ansvar för vilken bild som förmedlas ut till omvärlden. Vi vill se en lagstiftning
mot diskriminerande reklam.
Kulturen ska vara till för alla och utformas av alla, idag är det inte så. Att tillgängliggöra kulturen görs på flera plan – ekonomiska, geografiska och genom att
motverka diskriminering inom kulturen, föreningar och idrottslivet. Vi vill stärka
kulturens roll i samhället, den utgör ett kugghjul för människans utveckling och
förståelse för historien, sociala relationer och omvärlden.

UNGA FEMINISTER VILL
• STÄRKA KULTURSKOLANS ROLL I SAMHÄLLET
• SKAPA INKLUDERANDE MÖTESPLATSER
• BRYTA DISKRIMINERINGEN INOM IDROTTEN
• GE ÖKAT & LÅNGSIKTIGT STÖD TILL CIVILSAMHÄLLET
• LAGSTIFTA MOT DISKRIMINERANDE REKLAM
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STÄRKA KULTURSKOLANS ROLL I SAMHÄLLET
Musik, måleri, teater och dans. Det finns många olika konstformer inom
kulturskolan att ta del av. Men tillgången till kultur avgörs till stor del av
geografiska och ekonomiska aspekter. Att endast de som har råd med
kulturutövande blir dem som sedan har möjlighet att ta del av den är orimligt.
Det skapar ett ojämlikt samhälle. Vi vill att fler kulturverksamheter öppnar upp
för fler unga genom sänkta priser och fler platser. Kultur och eget
kulturutövande är grundläggande för identitetsskapandet och utveckling,
därför behöver vi tillgängliggöra kulturen för fler unga. Unga Feminister vill
därför att Sveriges kommuner ska hålla priserna låga för kulturskolans
områden för att fler barn och unga ska ges möjlighet att utöva sina intressen
och hitta nya. På så sätt ger vi kulturen fler utövare och betraktare.
SKAPA INKLUDERANDE MÖTESPLATSER
Mötesplatserna behöver vara inkluderande och trygga. HBTQ+-personer,
personer med normbrytande funktionsvariationer och tjejer är de som sällan
besöker fritidsgårdar av anledningar som att en kan känna sig otrygg eller att
verksamheten inte är fysiskt eller psykiskt tillgänglig. Det vill vi ändra på. För
att skapa mötesplatser för alla är det viktigt att de fritidsledare som arbetar på
fritidsgårdarna har kunskap om frågor kring hbtq, antirasism och genus. Unga
Feminister vill att alla fritidsledare får kompetensutveckling inom normkritik
och antirasism.
Unga Feminister vill att alla kommuner ska erbjuda avgiftsfri verksamhet med
varierande aktiviteter, både av kulturell och sportslig karaktär. Alla ungdomar
ska ha rätt till platser att umgås på. Dessa ska inte behöva kosta pengar att ta
del av. Inte heller ska alkohol eller andra droger vara inblandade. Unga
Feminister uppfattar att det saknas platser där ungdomar kan få umgås med
varandra kravfritt på fritiden och satsar därför på ungas fritid genom
inkluderande mötesplatser.
BRYTA DISKRIMINERINGEN INOM IDROTTSVÄRLDEN
Vi vet att idrott är en viktig del i många ungas identitetsskapandeprocess.
Därför har föreningar, ledare och tränare ett stort ansvar och
handlingsutrymme när det kommer till att motverka jargong som uttrycker
kvinnoförakt, sexism eller homo-, bi- och transfobi, rasism eller funkofobi.
Idrott är viktigt för folkhälsan, för att stärka självkänslan, särskilt bland unga
människor; genom idrott kan människor skapa relationer och känslan av att
tillhöra en gemenskap.
Unga HBTQ+-personer och särskilt transpersoner får inte plats inom idrotten
på lika villkor. För att motverka diskriminering behöver vi arbeta
förebyggande för att åstadkomma ett gott bemötande av olika grupper och
olika människors behov. Detta ska ske genom kompetensutveckling för ledare
och tränare i bemötandefrågor. Vi ser även att könsneutrala
omklädningsrum i badhallar och idrottsanläggningar är ett måste, för att
kunna skapa ett idrottsliv alla kan ta del av.
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GE ÖKAT & LÅNGSIKTIGT STÖD TILL CIVILSAMHÄLLETS ARBETE
Att ungdomsverksamhet, tjej-, mans- och transjourer och liknande
verksamhet ska kunna söka långsiktig finansiering för sin verksamhet bör
vara en självklarhet, men är idag ingen verklighet. Trots att en stor del av det
civila samhället axlar ansvar för stora samhällsproblem så är det svårt att få
en långsiktig och stabil finansiering. Det vill vi ändra på. Unga Feminister vill
att organisationer och verksamheter som verkar för samhällsupprustningen
ska få ta större plats i kommuners, landstings och statens budget, med
möjlighet att få finansiering längre än ett år.
Ungas egen organisering är en nyckel till förändring för ett mer demokratiskt
samhälle där arbetet för mänskliga rättigheter respekteras och stärks. Det
är tio år sedan statsbudgeten för ungdomsorganisationer förändrades, trots
att antalet ungdomsorganisationer har ökat till nästan det dubbla. Vi behöver
en kraftig ökning för satsningen på ungdomsorgansationer – det gynnar hela
samhället.
LAGSTIFTA MOT DISKRIMINERANDE REKLAM
Media har stor makt att påverka unga människors syn på sig själva och
andra. Vi säger nej till diskriminerande reklam eftersom det är att ta ansvar
för att skapa ett bättre samhälle. Att exempelvis sexistisk och rasistisk reklam
får plats i det offentliga rummet, som ska vara till för alla, är orimligt. Unga
mår idag allt sämre, mycket på grund av den skeva världsbild som skildras av
media, där retuscherat smala, utan synliga normbrytande funktionsvariationer
och vita kroppar skapar stor press på unga att leva upp till ouppnåeliga ideal,
vilket i sin tur leder till psykisk ohälsa. Istället vill Unga Feminister lagstifta
mot diskriminerande reklam och göra mer plats för kulturen på våra
gemensamma ytor.
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Sverige behöver en intersektionell feministisk miljöpolitik. En intersektionell feministisk miljöpolitik tar hänsyn till de maktordningar som skapar dessa miljöproblem - med hjälp av en intersektionell feministisk analys kan vi se vad och vem som
skapar störst ekologiska fotavtryck. En intersektionell feministisk miljöpolitik leder
inte enbart till minskade utsläpp och minskad klimatpåverkan, utan även till social
hållbarhet liksom jämlikare förutsättningar för människors livsförhållanden.
Västvärlden har genom tider exploaterat natur och människor. På grund av exloateringen står vi idag inför ett vägval, antingen fortsätter vi i samma takt av miljöförstöring, eller så väljer vi en ny miljömedveten väg med minskade klimatutsläpp
som ställer människan, naturen, mänskliga rättigheter och demokrati framför
kapitalismens ekonomiska intressen.
Sveriges regeringar har genom historien satsat alldeles för lite på förnyelsebar
energi. Vi i Unga Feminister vill att Sveriges, och även världens, energisystem blir
hållbart och byggt på förnyelsebara resurser. Det måste satsas mer resurser på
vindkraft samt solceller. Vi kräver även åtstramning av utsläpp av växthusgaser,
kemikalier och andra föroreningar. Vi vill ha ett system där resurser fördelas rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer. I Sverige har vi
med våra stora förnyelsebara naturresurser ovanligt goda förutsättningar att minska våra klimatutsläpp och därmed också ett stort ansvar att verkligen göra detta.
Vi lever i en tid där konsumtions- och produktionstakten är i en uppåtgående spiral.
Aldrig har det producerats och konsumerat så mycket som idag. Detta har lett till
uttorkning, skogsskövling, föroreningar och massiva sopberg; konsekvenserna är
svält, sjukdom, död och flykt. Det är lätt för oss i västvärlden att blunda för de problem vi skapar någon annanstans, men det är dags att ta ansvar. Ur ett postkolonialt
perspektiv ser vi hur västvärlden överordnar sig övriga delar av världen.

UNGA FEMINISTER VILL
• INFÖRA FRI & UTBYGGD KOLLEKTIVTRAFIK
• INFÖRA PUNKTSKATT PÅ KÖTT
• ATT ALLA ELEVER HAR RÄTT TILL EN GIFTFRI SKOLGÅNG
• VEGETARISK MAT FÖR EN EKOLOGISK HÅLLBARHET
• SVENSKA FÖRETAG SKA STÄDA UPP EFTER SIG
• ETABLERA TILLGÄNGLIG & ALLMÄN KÄLLSORTERING
• SKAPA ETT DJURVÄNLIGT SAMHÄLLE
• HA FOSSILFRITT SVERIGE TILL ÅR 2030
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FRI & UTBYGGD KOLLEKTIVTRAFIK
Att välja ett klimatsmart alternativ för att ta sig runt i staden eller mellan stad
och landsbygd bör inte vara en ekonomisk fråga. Genom att bygga ut
kollektivtrafiken och göra den avgiftsfri och tillgänglig för alla menar vi att
miljövänliga val underlättas för alla. Vi ser även att avgiftsfri kollektivtrafik
skapar en ökad rörlighet för människor både inom städer och mellan stad och
landsbygd vilket gör att individers rörlighet inte är beroende av hur mycket
pengar de har.
PUNKTSKATT PÅ KÖTT
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 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.
ALLA ELEVER HAR RÄTT TILL EN GIFTFRI SKOLGÅNG
Varje dag kommer vi i kontakt med gifter i vår omgivning. Dessa gifter finns i
allt från den mat vi äter, den tvål vi använder och i de produkter som används
vid rengöring och städning av lokaler vi dagligen vistas i. Då skolan är en plats
där alla barn har en skyldighet att vara fem dagar i veckan ser vi det som en
självklarhet att denna plats är giftfri. Vi menar att all mat som serveras, alla
hygienprodukter som finns tillgängliga och alla rengöringsmedel som används
när lokalerna städas bör vara fria från gifter som skadar vår miljö och
människor som kommer i kontakt med dessa gifter. Ytterligare bör kontakten
med plast och andra miljöfarliga material minimeras. Ekologisk och vegetarisk
skolmat, giftfria hygienprodukter, rengöringsprodukter och giftfria
skolmaterial menar vi både gynnar arbetsmiljön på skolan för eleverna och på
arbetsplatsen för alla andra som varje dag vistas i skolor.
ALLA ELEVER SKA SERVERAS EKOLOGISK OCH VEGETARISK SKOLMAT
Ekologisk och vegetarisk skolmat menar vi både gynnar arbetsmiljön för
eleverna och alla andra som varje dag vistas i skolor. Genom att kommuner
och offentlig verksamhet tar ansvar för att minska CO2-utsläpp kan vi
snabbare nå de miljömål som Sverige strävar efter. Det handlar också om
att ta hänsyn till minskad klimatpåverkan ur ett globalt perspektiv genom att
servera vegetarisk och ekologisk skolmat. Vi kan genom att styra om våra
konsumtionsmönster förändra den miljöförstöring vi bidrar till i andra länder
genom att servera vegetarisk mat och välja ekologiskt producerade varor.
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SVENSKA FÖRETAG SKA STÄDA UPP EFTER SIG
Svenska företag är verksamma och exploaterar mark runt om i hela världen.
Många företag är dåliga på att ta ansvar för de utsläpp de är skyldiga till, vilket
försvårar livet för de människor, naturen och djur som bor i områdena där
företagen har sina fabriker. Vi vill ställa högre krav på svenska företag runt
om i världen och på alla företag som är verksamma inom Sveriges gränser. Vi
vill att de på bästa sätt hanterar det avfall de producerar, samt att de tar sitt
ansvar för att på bästa sätt hantera sin verksamhet för att påverka närmiljön,
människor och djur i området samt att de har en gedigen hållbarhetsplan för
en minskad miljöpåverkan även i framtiden. Framförallt ser vi att
gruvverksamhet, som är en av de mest miljöfarliga verksamheterna som går
att bedriva, måste ta större hänsyn till dess miljöpåverkan och att de måste
verka för att minimera sin påverkan i största möjliga utsträckning.
TILLGÄNGLIG & ALLMÄN KÄLLSORTERING
Att varje individ och alla verksamheter ska kunna vara så miljövänliga det går
bör inte hindras av krånglig och/eller otillgänglig källsortering. Vi menar att
det måste skapas riktinjer på riksdagsnivå om att alla kommuner och
landsting ser över tillgängligheten för den källsortering som människor och
verksamheter erbjuds, med målet att vara tillgänglig för alla. En tillgänglig
källsortering ger möjlighet att källsortera enkelt och rätt. Det gör också att en
får kunskap om och möjlighet till att återvinna så stor del av sitt avfall som
möjligt. Detta menar vi att både miljö och klimat skulle må bättre av på kort
och lång sikt.
SKAPA ETT DJURVÄNLIGT SAMHÄLLE
Förutom köttindustrin finns det många delar av samhället som skadar och
dödar djur. Exempel på dessa är pälsindustrin, kosmetikaindustrin samt
avfall och skräp från olika företag. Vi Unga Feminister menar att alla former av
djurtester måste upphöra. Vidare menar vi att inga pälsfarmar eller försäljning
av päls bör pågå i Sverige. All verksamhet som riskerar att skada djur ska
undersökas för att sedan omformas för att upphöra skadandet av djur.
FOSSILFRITT SVERIGE TILL ÅR 2030
Vi behöver ställa om vår energiförbrukning och vi behöver göra det nu. Det gör
vi genom att se över hur Sveriges verksamheter, elanvändning,
konsumtionsvanor med mera kan förändras till bästa möjliga för miljön. På så
vis blir en omställning till ett nollprocentligt koldioxidutsläpp av
fossila bränslen möjligt till år 2030. Vi menar att den ständiga strävan efter
ekonomisk tillväxt, med människors livstil och konsumtion samt företags
produktion, sker på bekostnad av miljö och natur. Vi tror på ekologisk
hållbarhet. Unga Feminister tycker det är dags att höja ambitionerna i
klimatpolitiken och sätta 2030 som det år då Sverige går in i en fossilfri
framtid.
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Psykisk ohälsa ökar generellt bland unga. Vi ser att det behövs ett krafttag för att
förbättra ungas psykiska hälsa. Unga HBTQ+-personer och särskilt transpersoner är
de som har högst ohälsotal. Var tredje transperson har övervägt att begå självmord.
Det är inte konstigt med tanke på vilka ideal och normer vi växer upp med. Stereotypa
föreställningar om kön bidrar till att icke-binära transpersoner hamnar i kläm när
vårdsystemet är anpassat efter tvåkönsnormen. Unga Feminister tror att en stor del
av lösningen för att skapa bättre psykisk hälsa bland unga ligger i ett normkritiskt
förhållningssätt och bemötande. Politiken behöver ta ett helhetsgrepp mot den psykiska ohälsan och investera i människors välmående, utan normativa föreställningar.
Rätten till sin egen kropp är en mänsklig rättighet, trots det har 22% av alla unga
tjejer blivit tvingande till att göra något sexuellt mot sin vilja. Enligt Brottsförebyggande rådet sker det över 100 våldtäkter om dagen, det är 36 000 på ett år. Till detta
hör också ett stort mörkertal bland framförallt unga män. Därför vill Unga Feminister
satsa på förebyggande arbete med att stärka ungas sexuella och reproduktiva hälsa
och rättigheter (SRHR).
En god hälsa är också en klassfråga. Att ekonomiskt få tillgång till vården avgörs till
stor del av dina vårdnadshavares ekonomi. Unga Feminister menar att det är orimligt
att beroende på hur mycket pengar du har, så avgörs din fysiska och psykiska hälsa.
Även din legala status avgör din tillgång till välfärdens olika delar. Unga Feminister
vill öppna upp och göra vården tillgänglig oavsett om du har papper eller inte.

DET HÄR ARBETAR UNGA FEMINISTER FÖR:
• FÖRBÄTTRAD & LIKVÄRDIG TRANSVÅRD
• ÖKADE RESURSER & FLER PLATSER INOM PSYKATRIN
• RÄTT TILL VÅRD & STÖD OAVSETT OM DU LEVER MED ELLER UTAN
GILTIGT MEDBORGARSKAP
• UTÖKAD KUNSKAP OM VÅLDTÄKT & DESS KONSEKVENSER
• SUBVENTIONERADE PREVENTIVMEDEL
• INKLUDERANDE UNGDOMSMOTTAGNINGAR
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FÖRBÄTTRAD & LIKVÄRDIG TRANSVÅRD
Många som idag går igenom könsbekräftande vård vittnar om en ojämlik vård
över landet. Beroende på var du bor och var du får din vård blir ditt bemötande
olika. Det varierar med kompetens och erbjudna möjligheter. Unga Feminister
tycker det är fel. Vi vill att transvården ska vara lika oavsett var du bor.
En annan del av transvården som behöver förbättras är den för icke-binära
transpersoner. Unga Feminister anser att vården av transpersoner inte får
präglas av en normativ syn på kön. Innan en könsbekräftande vård beviljas
måste personen genomgå en omfattande psykiatrisk utredning. Många vittnar
om att stereotypa föreställningar om kön präglar utredningen, det ska vara
varje människans rätt att få bestämma över sin egen kropp.
ÖKADE RESURSER & FLER PLATSER INOM PSYKIATRIN
Förutom den generella ökningen går det att se samband mellan hur stor risk
du har att drabbas av psykisk ohälsa kopplat till din identitet. Personer som
tillhör en grupp med risk för diskriminering har även en ökad risk att drabbas
av psykisk ohälsa. Ohälsotalen för unga HBTQ+-personer, särskilt
transpersoner är alarmerande. Var tredje ung transperson har någon gång
försökt eller funderat på att begå självmord. Unga Feminister vill göra
psykiatrin mer tillgänglig genom en satsning på barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) med ökade resurser och fler platser.
RÄTT TILL VÅRD & STÖD OAVSETT OM DU LEVER MED ELLER UTAN GILTIGT
MEDBORGARSKAP
Unga Feminister arbetar för en värld utan gränser. Vi vill att alla delar av
välfärden ska vara tillgänglig oavsett om du har svenskt medborgarskap eller
inte. Vården är en del av välfärden som är grundläggande för en god hälsa. Att
leva som papperslös är en situation som medför stor stress och andra
psykiska påfrestningar. Många har flytt från krig och/eller förföljelse och bär
på traumatiska minnen. Därför anser Unga Feminister att papperslösa och
utsatta EU-medborgare ska ha rätt till vård på samma villkor som den som har
medborgarskap i Sverige.
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UTÖKAD KUNSKAP OM VÅLDTÄKT & DESS KONSEKVENSER
Personer drabbade av våldtäkt ifrågasätts ofta av såväl omgivning som
rättsväsendet på grund av tidigare nämnda orsaker. Ett stort mörkertal finns
bland unga män som blivit utsatta för våldtäkt. Unga Feminister vill att fler
akutmottagningar för män som blivit utsatta för våldtäkt öppnas upp.
En vanlig föreställning om våldtäkt är att det sker genom överfall och att våld
är inblandat. En övervägande majoritet av alla våldtäkter sker dock i hemmet
av någon en känner och involverar inte alltid fysiskt våld. Att bli tvingad till sex,
vare sig det är genom ord eller våld, är våldtäkt. Unga Feminister vill att skolan
ska arbeta tydligare för att stärka ungas sexuella och reproduktiva hälsa och
rättigheter genom exempelvis sexualundervisningen.
SUBVENTIONERAT PREVENTIVMEDEL
Höga kostnader för preventivmedel går emot de mänskliga rättigheterna, att få
bestämma över sin reproduktion ska inte kosta. Rätten att bestämma över sin
egen sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla människor och för
arbetet med mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Därför anser Unga
Feminister att det bör upprättas nationella riktlinjer om att preventivmedel ska
subventioneras genom landstingen – för allas rätt att bestämma över sin egen
sexualitet och reproduktion.
INKLUDERANDE UNGDOMSMOTTAGNINGAR
Mycket av arbetet med att stärka ungas psykiska hälsa handlar om att arbeta
förebyggande i skolan och fritiden. Unga som söker sig till
ungdomsmottagningar och vården behöver få ett respektfullt bemötande utan
förlegade normer och föreställningar från personal som har kunskap om
genus, antirasism, HBTQ+- och funktionalitetsfrågor. Unga Feminister vill
därför att alla som arbetar med ungas hälsa ska vara utbildade inom dessa
områden.
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Ett demokratiskt samhälle grundar sig i principen om alla människors lika värde. I
frågan om brott och straff tror Unga Feminister i första hand på förbyggande insatser genom exempelvis skolan. Genom förebyggande insatser menar vi att problem
inte ens behöver uppstå.
Män som grupp är de som står för majoriteten av våldet, det är också män som är
mest utsatta för våld, då av andra män. Vi behöver starkare ifrågasätta och arbeta
emot de skadliga maskulinitetsnormer som präglar vårt samhälle. På så sätt förebygger vi det våld och de övergrepp som många blir utsatta för. Våldtäktskulturen
är djupt inrotat i vårt samhälle och bidrar ofta till att den utsatta skuldbelägger sig
själv. Det kan leda till att den som utsatts inte anmäler brottet på grund av rädslan
för att inte bli tagen på allvar eller tron att det varit ens eget fel.
Likaså behöver den rasism som finns inom rättsväsendet synliggöras och arbetas
mot. Att människor blir misstänkliggjorda på orättsliga grunder såsom hudfärg
eller stereotypa föreställningar är diskriminering. Det får inte ske i den institution
som ska upprätthålla rättvisa. Unga Feminister menar att rättsväsendet behöver
göra slut med de sexistiska, rasistiska, klasshatande och HBTQ+-foba värderingar
som präglar rättsväsendet idag. Unga Feminister vill att rättsväsendet istället ska
präglas av jämlikhet och jämställda förutsättningar, för alla.

DET HÄR VILL VI
• ANTIRASISTISKT RÄTTSVÄSENDE
• SAMTYCKESLAGSTIFTNING MED OAKTSAMHETSPARAGRAF I
SEXUALBROTTSLAGEN
• FÖRBJUD STRIPPKLUBBAR
• UTVIDGAD SEXKÖPSLAG TILL ATT GÄLLA UTANFÖR SVERIGE
• AVSKAFFAT JURIDISKT KÖN
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ANTIRASISTISKT RÄTTSVÄSENDE
Både svensk och internationell forskning visar att personer med utländsk
bakgrund och minoritetsgrupper oftare drabbas av misstänkliggörande och
diskriminering inom olika samhällsinstitutioner. Det sträcker sig från
bostadsmarknaden till arbetslivet. Rättsväsendet är inget undantag. Enligt
Bråttsförebyggande rådet (Brå) sker detta genom indirekt eller direkt
diskriminering. Exempelvis sker poliskontroller helt utan rättslig grund, istället
baserat på hudfärg. I intervjuer anses personer med utländsk bakgrund
mindre trovärdiga. Unga Feminister vill att alla som arbetar inom
rättsväsendet genom sina utbildningar ska få kunskap och utbildning i genus,
normkritik och antirasism.
INFÖR EN SAMTYCKELAGSTIFTNING MED OAKTSAMHETSPARAGRAF I
SEXUALBROTTSLAGEN
Sverige har en lagstiftning som inte räcker till när det kommer till sexualbrott.
Med sexualbrott menas bland annat våldtäkt och sexuellt ofredande. Gång på
gång uppmärksammas nya våldtäktsdomar där gärningspersonen går fri, där
den som utsatts förväntas svara på förnedrande och irrelevanta frågor om
kläder de haft på sig eller hur många de legat. Många som utsätts för
sexualbrott vågar inte anmäla till polisen av rädsla för hur de ska behandlas,
vilket är en av anledningarna till att mörkertalet tros vara stort.
Unga Feminister vill införa en samtyckeslagstiftning med
oaktsamhetsparagraf i sexualbrottslagen.
En samtyckeslagstiftning innebär att det ska finnas ett samtycke mellan de
som har sex. En oaktsamhetsparagraf gör att förövaren kan dömmas för
våldtäkt om den varit oaktsam. Det innebär att förövarens agerande inte
behöver visa på direkt uppsåt, utan att den agerat med vårdslöshet. På så sätt
ställer vi större krav på att det är förövaren som behöver bevisa sig oskyldig
till brottet. Vi vill också säkerställa att domare i sexualbrottsmål har
specialistkunskap i ämnet.
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FÖRBJUD STRIPPKLUBBAR
Att exploatera människors kroppar är aldrig rätt. Kroppen kan aldrig bli en
vara som kan handlas med. Vi ser strippklubbar som en del av ett patriarkalt
och kolonialt system som gör att framförallt unga kvinnors kroppar reduceras
till handelsvaror, till för att exploateras av män. På exempelvis Island är det
idag förbjudet med strippklubbar, ett förbud som infördes 2010. Unga
Feminister vill att Sverige går efter och inför förbud mot strippklubbar. Vi ser
också ett behov av att företag och offentligt anställda under affärsresor tar sitt
ansvar i arbetet mot sexhandel och prostitution genom att införa nolltolerans
mot besök på strippklubbar och bordeller.
UTVIGDAD SEXKÖPSLAG
En stor del av sexköpen som görs av svenskar sker utanför Sveriges
gränser, närmare 70% av de sexköp som görs är i andra länder än Sverige.
Unga Feminister vill utvidga sexköpslagen genom att gälla vid sexköp
utomlands och genom stärkt internationellt samarbete inom EU och andra
internationella samfund. Unga Feminister vill att stöd och hjälp till de som vill
lämna prostitution genom ett program som skapar bättre förutsättningar på
arbets- och bostadsmarknad.
AVSKAFFA JURIDISKT KÖN
I Sverige är det idag bara juridiskt möjligt att ha könet man eller kvinna. Men
så ser inte verkligheten ut. Kön eller icke-kön kan aldrig bestämmas av någon
annan än dig själv. Vi vet dels att begreppet kön innehåller fler kön än två, samt
att icke-kön och icke-binära inte inkluderas i juridiken. Att enbart tro att det
finns människor av könen kvinna eller man anser vi är en gammaldags syn på
kön och en möjlighet till kontroll. Genom att exkludera människor omöjliggör vi
också för viktig forskning, informationsinsamling samt tillgängliggörandet av
bra vård till dem som är utanför det binära könssystemet.
Det är en självklarhet att de fyra sista siffrorna i personnumret inte ska vara
bundet till kön. Vi vill att Sverige ska avskaffa det juridiska könet för du själv
ska få bestämma över vem du är, och för att alla människor ska ha samma
möjligheter och rättigheter.
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Genom historien har det skapats makthierarkier där en skiljer på människa och
människa beroende på ras, kultur, ålder, kön, sexuella läggning, trostillhörighet
samt klass. Detta har skapat krig, våld, kolonialisering, exploatering av mark och
miljöförstöring.
Detta är något som fortsatt existerar i dagens samhälle och som ständigt inskränker på människors mänskliga rätt att röra sig fritt på vår planet. Artikel 13.2
i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter säger att “ Var och en har
rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land” och Artikel
14.1 lyder “Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”.
Unga Feminister vill ha en värld utan gränser. Unga feministers vision är att vi en
dag ska leva som människor utan att behöva vara bundna av våra identitetshandlingar. Sverige och resterande länder i världen som anslutit sig till de mänskliga rättigheterna ska även införa dessa i lagstiftningen och upprätthålla dessa
rättigheter. Oberoende en människas medborgarskap eller statslöshet ska dennes
mänskliga rättigheter gå före.

UNGA FEMINISTER VILL
• ATT SVERIGE & EUROPA ÖPPNAR SINA GRÄNSER &
FORT EUROPA OMEDELBART UPPHÖR
• HA LAGLIGA VÄGAR TILL EUROPA; GÖR DET MÖJLIGT ATT SÖKA
ASYL PÅ AMBASSADEN I ENS HEMLAND
• STÄRKA BARNRÄTTSPERSPEKTIVET I ASYLPROCESSEN
• ATT DET INTE SKA VARA MÖJLIGT ATT GÖRA VINSTUTTAG PÅ
ASYLBOENDEN
• ATT HBTQ+-FLYKTINGARS RÄTTIGHETER TILLGODOSES
• HANDLÄGGNINGSTIDEN FÖR ASYLSÖKANDE SKA FÖRKORTAS
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SVERIGE OCH EUROPA ÖPPNAR SINA GRÄNSER & FORT EUROPA
OMEDELBART UPPHÖR
Unga Feminister arbetar för att Sverige och resterande Europa öppnar sina
gränser. Idag har Sverige en så kallad “reglerad invandring”, det vill Unga
Feminister upphäva genom en avreglering och öppna gränser. Då Sverige har
bundit sig till de mänskliga rättigheterna och andra konventioner ska även
Sverige upprätthålla dessa. Istället för att försvåra människors migration
eller asyl, ska Sverige öppna sina gränser och göra det möjligt för människor
som vill bosätta sig i Sverige att göra det. EU:s blodiga projekt “Fort Europa”
som går ut på att vakta Europas gränser för att hindra människor att komma
hit behöver därmed avslutas och istället fokusera på uppsökande verksamhet
för att hjälpa de som flyr över medelhavet.
LAGLIGA VÄGAR TILL EUROPA; GÖR DET MÖJLIGT ATT SÖKA ASYL PÅ
AMBASSADEN I ENS HEMLAND
Genom att möjliggöra att människor kan söka asyl på ambassader samt
konsulat i sina hemländer kan vi på ett sätt göra det säkrare för människor
att emigrera till andra. Detta skulle underlätta för många barn och unga, samt
HBTQ+-personer som har högre risker i sin flykt. Istället för att bevaka en
nations gränser vill vi i Unga Feminister att Sverige och resterande länder i
Europa ska ha uppsökande gränsverksamheter, det vill säga att
gränspersonal ska arbeta för att säkra människors välmående och hjälpa
människor som flyr över gränser.
BARNRÄTTSPERSPEKTIVET STÄRKT I ASYLPROCESSEN
Unga Feminister vill att barnrättsperspektivet ska prioriteras i asylprocessen.
Vi menar att barn ska ses som individer med egna rättigheter och inte som
en del av en familjeenhet som det oftast är i nuläget. Barns redogörelser ska
granskas individuellt oavsett om det handlar om ensamkommande barn eller
barn inom familjer. Unga Feminister vill synliggöra bristerna i asylprocessen
och kräver att beslutsfattare, myndigheter samt institutioner alltid utgår från
vardera enskilda barns bästa. Vid tolkning av barnets bästa måste en utgå
från Barnkonventionen med fokus på barnet som enskild individ med egna
känslor och åsikter. Det är viktigt att institutioner, myndigheter samt
beslutsfattare inte tolkar “barnets bästa” utifrån rådande kultur i den egna
staten samt inte heller utifrån sin egen tolkning av “barnets bästa” – för att
neka barn rättigheter som garanteras i konventionen.
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OMÖJLIGGÖR FÖR VINSTUTTAG AV ASYLBOENDEN
På grund av den rådande bostadsbristen i stora delar av landet, arbetar Unga
Feminister för att skapa fler asylboenden. Unga Feminister arbetar även för
att förbättra säkerheten samt boendemiljön i redan existerande asylboenden.
Ungdomsförbundet är emot att riskkapitalister utnyttjar andra människors
tragiska öde och flykt genom privatägda asylboenden. Unga Feminister vill att
förbud mot vinstuttag råder för asylboenden. Vi ser även ett behov av
inventering och upphandling av lokaler som kan användas för asylboenden.
TILLGODOSE HBTQ+-FLYKTINGARS RÄTTIGHETER
Unga Feminister arbetar för att alla HBTQ+-personer ska få en rättssäker
asylprocess. Oförståelse hos Migrationsverket om HBTQ+-personers asylskäl
sätter människors liv på spel. Då Sverige saknar en rättssäker asylprocess
arbetar Unga Feminister för att implementera allmän flyktingamnesti - vilket
betyder att uppehållstillstånd till alla papperslösa samt stopp av samtliga
utvisningar. Unga Feminister kräver att svenska myndigheter och institutioner
aktivt arbetar med Yogyakartaprinciperna i sina beslutsfattande processer. Vi
kräver även att personal som hanterar asylärenden på Migrationsverket ska
ha kompetens om HBTQ+-personers rättigheter och asylskäl.
HANDLÄGGNINGSTIDEN SKA FÖRKORTAS
Unga Feministers vision är att vi ska leva i en gränsfri värld. Men vi ser även
att vi idag behöver förhålla oss till rådande system. De långa
handläggningstiderna medför stress och oro över ovissheten och skapar
social utsatthet när en inte får tillgång till samhällets resurser. Människor
som är i en handläggningsprocess hindras från att delta i samhället och
använda sig av kommuners service och tjänster. Det beror på att många
kommuners regelverk kräver en beslutad migrationsstatus. Samhället blir
direkt otillgängligt för nyanlända människor, hämmar delaktighet och
personlig utveckling. Så länge som rådande asylsystem existerar kräver
vi att handläggningstiden ska förkortas och att bevisbördan flyttas från
asylsökande.
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Unga Feminister arbetar för en värld utan gränser. En värld som präglas av fred
och diplomati. Vi tror inte att våld löser våld och krig, utan att demokratifrämjande
insatser är vad som skapar hållbar stabilitet. Vi är övertygade om att en förändring på internationell nivå är möjlig, och att sättet detta kommer ske är genom att
feminister och människorättsaktivister globalt mobiliserar sig och att stater tar ett
gemensamt ansvar för att skapa fred och rättvisa.
Innan vi har nått vårt mål med en värld utan gränser behöver vi förhålla oss till
nationalstaten. Det handlar om allt från krig, handel och resor. I en kapitalistiskt
världsordning är det människan och naturen som får stå tillbaka för rika människors och företags ekonomiska intressen. Det skapar ojämlikhet. Vi ser hur urpsrungsbefolkning och natur runt om i världen har fått ta den största smällen för
detta på grund av miljöförstöring och kolonialisering. Unga Feminister menar att
det är fel.
Den intersektionella feministiska politiken behöver lyftas och sammanlänkas på en
global nivå. Feminismen är en motståndsrörelse mot den kolonialism, militarism,
ojämna resursfördelning och miljöförstöring som den patriarkala världsordningen
har spridit. Unga Feminister vill ha en omvändning i världen där människan och
naturen alltid behandlas rättvist och med respekt. Vårt internationella arbete syftar
till att skapa en värld utan gränser i fred.

DET HÄR VILL VI
• AVSKAFFA VAPENEXPORTEN OCH STÄLL OM TILL CIVIL
PRODUKTION
• NEJ TILL NATO
• BEKÄMPA INTERNATIONELL MÄNNISKOHANDEL
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AVSKAFFA VAPENEXPORTEN OCH STÄLL OM TILL CIVIL PRODUKTION
Vi tror inte att vapen är vad som skapar fred. Det går inte att lösa våld med
våld. Unga Feminister arbetar aktivt för fred i alla plan såväl lokalt, nationellt
och globalt genom diplomatiska lösningar. Vi kämpar för att Sverige ska
avskaffa vapenexporten omgående och istället ställa om till civil produktion
för att investera resurserna i exempelvis miljöteknik som kan bidra till fredlig
och hållbar utveckling.
NEJ TILL NATO
Unga Feminister är emot ett medlemskap i NATO. Ett medlemskap i
NATO strider mot såväl våra miljömål och mot FN:s uppmaning till sina
medlemsstater att rusta ned militärt av säkerhetspolitiska skäl. Unga
Feminister delar FN:s syn på nedrustning och menar att det är hög tid att
omdefiniera säkerhetspolitiken från synen på säkerhet för nationer, till att
tala om säkerhet för människor. Vi säger därför tydligt nej till ett närmande
till och medlemskap i NATO och tydligt ja till ökade satsningar på
demokratifrämjande insatser; vi står för mänsklig säkerhet.
BEKÄMPA INTERNATIONELL MÄNNISKOHANDEL
Internationella människohandeln är samtidens slavhandel. Människohandel
kan handla om sexhandel, handel med organ, arbetskraftsexploatering eller
handel med barn. Människohandel omfattar antingen rekrytering, transport,
hysande eller mottagande av personer. Människor utnyttjas i hopp om en
bättre framtid, pengar och arbete - men istället blir deras kroppar utnyttjade
som varor som får utstå våld, hot och maktmissbruk. Sexhandel och
barnsexhandel sker runt om i världen, såväl i Sverige som globalt, och tvingar
människor in i en beroendeställning gentemot köparen och den som säljer
dess kropp. Anledningen till att sexhandeln uppkommer är för att det finns en
efterfrågan från den som vill köpa. Faktum är att 70% av de som köper sex,
köper sex utomlands – och nästan uteslutande är det män.
Unga Feministers syn på sexhandel är utifrån ett intersektionellt perspektiv.
Vi behöver se vilka förhållanden och bakgrunder de som drabbas av detta har
för att förstå varför de utnyttjas. Sverige har vid flera tillfällen kritiserats av
FN:s barnrättskommité för att inte göra tillräckligt i arbetet mot sexhandel.
Unga Feminister vill att EU i samarbete med internationella samfund
bekämpar den internationella människorhandel genom ett intensifierat
arbete som inleds med kartläggning av övergreppen – med fokus på att
minska efterfrågan.
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VI STÄLLER OSS UTANFÖR DET TRADITIONELLA POLITISKA LANDSKAPET
Vår politik sätter mänskliga rättigheter i fokus och vill lyfta fram detta perspektiv i det politiska rummet. Vi vill bryta den stagnerade blockpolitiken och sättet på vilket den förhindrar en
utveckling av den ekonomiska, rättsliga och sociala politiken. Feminism är en ideologi som
ifrågasätter och analyserar makten, oavsett vem det är som innehar den.
Unga Feminister vill tillämpa ett intersektionellt perspektiv som analys på samhället och
politiken. Att försöka analysera maktstrukturer enbart baserat på könsmaktsordningen eller
genom en klassanalys ger en ofullständig bild. Vår analys innebär inte att enbart se hur
könsmaktsordningen påverkar på samhälls- och individnivå, utan även hur den samspelar
med andra maktordningar baserade på sexualitet, könsidentitet och könsuttryck, social eller
ekonomisk klass, trosuppfattning, etnicitet, psykisk eller fysisk funktionalitet liksom ålder.
UNGT PERSPEKTIV PÅ INTERSEKTIONELL FEMINISTISK POLITIK
Unga Feministers politik utgår från en intersektionell feministisk maktanalys där vi ser att
beroende av kön, könsidentitet, etnicitet, klass, ålder, psykisk och fysisk funktionalitet och/
eller sexualitet har vi olika möjligheter i livet. I Unga Feministers politiska program
synliggör vi de orättvisor och problem vi ser och presenterar vi åtgärder utifrån ungas perspektiv.
Unga Feminister arbetar för en värld utan gränser. Världen idag präglas av diskriminering,
exploatering, miljöförstöring, krig och klassklyftor. Vi vill att människor ska kunna röra sig
fritt över världen, men ingen ska heller behöva tvingas till flykt på grund av krig, förtryck,
våld, miljöförstöring eller svält. Vi vill att Sverige och Europa ska leva upp till de
konventionstexter som vi har förbundit oss till.
Strukturella problem kräver strukturella lösningar. Unga Feministers tar kampen för en
jämställd och jämlik värld, där varje människa kan leva ett liv i frihet utan våld, förtryck och
diskriminering. För att det ska vara möjligt krävs det modiga politiker som vågar
ifrågasätta och föreslå åtgärder på de problem som patriarkala, koloniala och
kapitalistiska maktstrukturer skapar. Det är vi unga som kommer skapa förändring och vi vet
att intersektionell feminism är verktyget för att lyckas.
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UPPDRAG
Detta är Unga Feministers första politiska
program, och antogs av riksårsmötet 2016 i
Malmö. Det är framarbetat av Unga Feministers politikutskott, som fick detta i uppdrag av
riksårsmötet 2015.

VISION
“Ett intersektionellt feministiskt politiskt
program som sätter fokus på mänskliga rättigheter och antidiskriminering utifrån ungas
livsvillkor och vardag.”

Riksårsmötet fastställde nio (9) politiska områden till det politiska programmet. Politikutskottet valde att lägga till ”bostad” och föra in
ekonomi i samtliga områden, istället för att stå
enskilt.

KUNSKAP
För att få mer kunskap kring sakpolitiken har
politikutskottet genom mail eller fysiska möten
haft kontakt med organisationer med kunskap
om ämnet som berörs.

Politikutskottet har ideologiskt och
sakpolitiskt utgått ifrån:
Unga Feministers plattform
Unga Feminister prioriterade områden
Feministiskt initiativs politiska program

KÄLLOR
Källor har hämtats på tillförlitliga statliga
myndigheter som SCB, Brå, socialstyrelsen
eller etablerade människorättsorganisationer.

ARBETE
Politikutskottet såg att Unga Feminister behöver ett grundläggande politiskt program som
är redo att vidareutvecklas under kommande
år. Politiska programmet finns som stöd till
den nationella verksamheten, lokalavdelningar,
aktivistgrupper och medlemmar samt andra
intresserade för att förstå Unga Feministers
politik och vision för framtiden.
Politikutskottet arbetade fram programmet under elva möten och en arbetshelg under 2015.
Alla möten har protokollförts av utsedd sekreterare. Mellan mötena har politikutskottets
medlemmar arbetat med att skriva på de olika
avsnitten parvis.
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