
 

100 initiativ för jämlikhet  
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Vi försvarar mänskliga rättigheter och sätter icke-diskriminering i centrum för politiken. Vi 

vill att alla skall kunna hitta sin plats i samhället och till fullo förverkliga sig själva. Vi 

bygger ett samhälle som definieras av frihet och bärs upp av kärlek. Vi vill ta dessa mål till 

riksdagen - till maktens rum, där de viktiga besluten fattas. 

 

Vi vill i politiken återinföra frågan om vilket slags samhälle vi tillsammans vill bygga. 

Feministisk politik strävar till ett samhälle där alla får möjligheten att uppnå sin potential 

jämlikt med andra oberoende av kön, hudfärg, uppfattningar om etnicitet, sexuell läggning, 

klass, övertygelse, ålder eller nationalitet. 

 

Feministiska partiets valprogram presenterar 100 punkter för hur vi tillsammans skall bygga 

2020-talets icke-diskriminerande Finland. Vi kan tillsammans göra samhället mer jämlikt och 

lyckligare om vi bara väljer att lyfta förverkligandet av jämställdheten till politikens främsta 

mål. Jämlikhet skall inte vara en särfråga som kommer sist på agendan, utan det skall vara 

utgångspunkten för all politik. När vi bygger ett samhälle som är bra för alla, skapar vi mer 

välfärd för alla. 

 

Du kan läsa om alla våra mål i vårt partiprogram som du hittar på partiets webbplats.  
 

 
 

 

 

 



 

Del 1  

Våra viktigaste teman inför valet: Humanare säkerhet, 

icke-diskriminering, klimatförändringar 
 

Den riksdag som väljs år 2019 kommer att spela en viktig roll för att bestämma vilken typ av 

framtid det kommer att bygga för de yngsta medlemmarna i vårt samhälle. De beslut som 

nu fattas eller inte fattas kommer att ha vidsträckta effekter. Klimatuppvärmningen måste 

stoppas och de åtgärder som bör vidtas måste vidtas nu – tiden till att vändpunkten nås är 

bara 12 år. På spel står inte bara vår miljös framtid, utan förutsättningarna för hela vårt 

välbefinnande.  

 

Klimatförändringarna handlar om human säkerhet. Den hotar såväl östater, som riskerar att 

sjunka, som de nordiska välfärdsstaterna och kräver att samhällen snabbt anpassar sig både 

till extrema väderfenomen, och till försvinnande industrier, fattigdom och migration. I en 

sådan situation kan realiseringen av de mänskliga rättigheterna och rättvis fördelning av 

resurser bli ett tvisteämne som skakar om oss ännu mer än klimatförändringen.  

 

Det är därför vi behöver bygga broar. Vi måste ta hand om alla mänskliga rättigheter, 

välbefinnande och delaktighet. Vi måste vara beredda på en betydande internationell 

ökning av mänsklig nöd och behov av hjälp. Vi måste våga utmana den nuvarande 

ekonomiska ordningen och leta efter sätt att bygga ett nytt, hållbart och välmående 

samhälle. Vi måste visa att 2020-talets samhälle byggs tillsammans. Därför är våra viktigaste 

valteman mänsklig säkerhet, icke-diskriminering och kampen mot klimatförändring.  

 

 

Mål 1: Human säkerhet är människans skydd. 
 

Alla har rätt till trygghet och skydd – därför skall säkerhet i första hand handla om att skydda 

människan. Synen på säkerhet bör vinklas så att den inte utgår från militarism och 

nationalism. En feministisk säkerhetspolitik utgår från uppfattningen att människans 

säkerhet ligger i centrum såväl i Finland som internationellt. 

 

Mänsklig säkerhet innebär rätten att leva utan våld eller hot om våld, men också att 

människans basbehov såsom mat, skydd, rent vatten och hälsovård kan förverkligas. Många 

människor lever i förhållanden som präglas av våld, osäkerhet, fattigdom, sjukdomar, 

miljöproblem och naturkatastrofer. Gemensamt för konflikter och naturkatastrofer är att de 

 



 

hotar framför allt människors säkerhet. T.ex. det tilltagande antalet flyktingar har varit en 

följd av både konflikter, naturkatastrofer och klimatförändring. 

 

Vi vill ha ett samhälle där alla kan röra sig fritt i offentliga rum och känna sig säkra. Ingen 

skall behöva vara rädd för våld i sitt hem eller på gatan eller för att bli stoppad av myndighet 

på grund av hudfärg eller härkomst. Var och en skall få uttrycka sitt kön eller sin könlöshet. 

Ingens trygghet skall hotas av att bli utesluten från samhället på grund av tiggeri eller 

bostadslöshet. Trygghet ska inte byggas med fler poliser, övervakningskameror och väktare, 

utan genom att motarbeta samhälleliga orättvisor och minska skillnaden mellan faktisk och 

upplevd otrygghet såväl i Finland som internationellt. 

 

Vi föreslår följande sätt på vilka mänsklig trygghet kan förbättras såväl i Finland som 

internationellt. 

 

1. Mänsklig säkerhet ska ges högsta prioritet i säkerhetspolitiken. Vi vill flytta 

tyngdpunkten från väpnat skydd av regionerna till en bredare uppfattning av 

säkerhet, så att vi bättre kan förbereda oss för kriser och för nya hot i samhället. 

Exempelvis förebyggandet av klimatförändringar bör också vara en central del av 

Finlands säkerhetspolitik. 

2. Våld mot kvinnor måste stoppas. Vi vill göra Finland till det säkraste landet i Europa 

för kvinnor före 2030. Vi vill genomföra en omstrukturering för att skapa varaktiga, 

kunniga och välresurserade stödtjänster i hela landet, landskapen och kommunerna. 

Vi vill skapa en oberoende och självständig rapportörstjänst för våld mot kvinnor. 

Den ska finansieras direkt från statsbudgeten, vilket ger bra 

verksamhetsförutsättningar. Vi vill avskaffa förlikningsförfarandet vid våld i familjer 

och nära relationer.  

3. Lagen om sexualbrott måste förnyas. Vi vill förnya våldtäktslagstiftningen så att den 

respekterar rätten till självbestämmande, så att brist på samtycke ska utgöra 

definitionen av våldtäkt, varigenom också samlag utan samtycke med en person med 

funktionsnedsättning eller handikapp alltid är våldtäkt och inte sexuellt utnyttjande. 

Sexuellt utnyttjande av barn måste i framtiden definieras som våldtäkt. Vi vill 

förbättra offrens ställning i den juridiska processen, utvidga de tjänster som erbjuds 

offer för sexualbrott till att bli landsomfattande och ge dem permanent statlig 

finansiering. Vi vill utvidga sexuella trakasserier till att omfatta också verbala 

trakasserier.  

4. Offer för människohandel måste ges stöd. Vi vill förbättra det rättsliga skyddet och 

tryggheten för offer för människohandel. Den paragraf i utlänningslagen, enligt 

vilken en utlänning kan avvisas från landet, om hen misstänks för att sälja sextjänster 

 



 

måste upphävas. Finansiering måste garanteras för säkert och understött boende för 

offer för människohandel. 

5. Translagen måste fås igenom nu! Vi vill förnya lagen för transpersoner så att den 

respekterar självbestämmanderätt och baseras på de mänskliga rättigheterna. Låt 

oss skapa ett målorienterat handlingsprogram som överskrider regeringsperioden för 

att främja och trygga könsminoriteternas mänskliga rättigheter. Vi vill förverkliga 

hälso- och sjukvårdsreformer som behövs i samband med den uppdaterade 

translagen, för att garantera en lättillgänglig psykosocial och medicinsk vård och som 

baseras på behoven för alla som upplever könskonflikt. Vi möjliggör blockbehandling 

för att fördröja puberteten enligt individuella behov. 

6. Hatbrott måste bekämpas. Vi vill att hatbrott riktade mot kön och funktionshinder 

ska bedömas som utförda under försvårande omständigheter. Vi vill ändra 

föreningslagen så att organiserad rasism förbjuds och strafflagen så att deltagande i 

sådan verksamhet och visning av hatsymboler är straffbart. 

Vi vill hitta sätt att förebygga hatbrott, ingripa mot hatretorik och identifiera hatbrott 

bättre än tidigare. 

7. Etnisk profilering måste åtgärdas. Vi vill att polisen upphör med att som en del av 

allmän och tematisk övervakning stoppa invandrare och utsatta grupper och därmed 

öka risken för diskriminering. Vi vill hitta sätt att effektivare hantera diskriminerande 

praxis  också inom privata säkerhets- och väktarföretag. 

8. Trakasserier och mobbning måste stoppas. Vi måste få ett nationellt program för att 

förebygga och bekämpa mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen, i skolan och på nätet. På nätet har trakasserier av redaktörer, politiker 

och andra aktiva samhällsaktörer blivit ett allvarligt hot mot demokratin. Vi vill höja 

polisutbildningens nivå ifråga om trakasserier på nätet och ge brottsutredningen mot 

trakasserier mera resurser. 

9. Medborgarsamhället måste stärkas. Vi vill stärka förutsättningarna för demokrati 

genom att höra medborgarna, stödja medborgarorganisationer och aktivt försvara 

olika gruppers rättigheter både i Finland och internationellt. Vi måste inse att den 

ökande rasismen och hatretoriken i Europa är en säkerhetsrisk som kräver 

förebyggande och snabba åtgärder. 

10. Människor måste skyddas. Finland ska inte delta i internationella avtal och 

verksamhet som hotar människors liv och säkerhet. Vi måste kräva att 

räddningsaktionerna på Medelhavet återupptas, att tvångsreturnering av människor 

stoppas och att vi slutar exportera vapen till länder i krig. 

 

 

 

 



 

Mål 2: Ett icke-diskriminerande samhälle för alla 
 

Feministiska partiet har en vision om ett samhälle som finns till för alla. Människorna skall få 

ha likvärdiga liv och de skall ha lika möjlighet att genom hela sitt liv delta i samhället på alla 

dess delområden. Visionen kan inte bli verklighet så länge som en del människor 

diskrimineras t.ex. på grund av härkomst eller medfödda egenskaper. Därför vill vi sätta 

principen om icke-diskriminering i centrum för politiken.  

 

Jämställdhet är delaktighet 

Den feministiska synen på diskriminering är att människors liv påverkas av olika 

konkurrerande maktförhållanden. De flesta av oss är i något avseende privilegierade, medan 

vi kan vara underprivilegierade i ett annat. Olika former av diskriminering måste lyftas fram 

för att allas mänskliga rättigheter och rättsskydd ska kunna tryggas. 

 

11. Ungdomarna måste få vara med. Vi vill sänka åldersgränsen för att rösta och 

kandidera till 16 år. Vi stärker barns och ungdomars deltagande och 

påverkningsmöjligheter inom politik, skolor, myndigheter och domstolsväsende. 

12. Ett äldreombud måste inrättas. Ombudets uppgifter ska omfatta förbättrandet av 

de äldres ställning i samhället, utvärdering och uppföljning av kvaliteten hos de 

tjänster som erbjuds äldre och identifiering av problem. 

13. Det digitala kunnandet måste förbättras. De äldres och de sensoriskt och fysiskt 

handikappades tillgång till digitala tjänster måste säkerställas inte bara i den 

offentliga sektorns nättjänster utan även i de nättjänster och applikationer som 

används på arbetsplatser, i skolor och inom tidig småbarnsfostran. 

14. Flerspråkighet måste utökas och understödas. Offentliga tjänster måste vara bättre 

tillgängliga på flera språk samt så att tjänsten kan erhållas vid behov på Finlands 

båda offentliga språk, på samiska och romani, taltolkat, på lättläst språk, på finskt 

och finlandssvenskt teckenspråk samt genom olika metoder och med olika 

sensoriska kanaler. 

15. Funktionshindrade personers rättigheter måste säkerställas. De hjälp- och 

stödtjänster som är oumbärliga för handikappade personer under hela livet får inte 

konkurrensutsättas och deras rätt att själv välja bostadsort och -arrangemang måste 

garanteras. Funktionshindrade och andra som behöver det måste få all den 

personliga hjälp de behöver och rätten att själv bestämma hur den ska organiseras. 

Vi säkerställer tillgänglighet till hemundervisning för personer med sensoriska 

handikapp och en hög kvalitet på utbildningen av synskadades instruktörer. Vi vill 

starta ett tväradministrativt spetsprojekt för att främja tillgänglighet; i det ska ingå 

 



 

kollektivtrafikens tillgänglighet och trafiktjänstlagens förverkligande även ur gravt 

funktionsnedsatta medborgares synvinkel. Vi utvecklar en handikappolitisk 

rapportering där funktionshindrade och handikapporganisationer deltar. 

Högkvalitativa hjälpmedel och rehabiliteringstjänster är tryggade och 

assistanshundar klassificeras som ett medicinsk rehabiliteringshjälpmedel. 

16. Nationella minoriteter ska stödjas. Vi förbinder oss till att inrätta en samisk 

sannings- och försoningskommission. Vi vill ratificera ILO 169-avtalet om skydd av 

ursprungsbefolkningars rättigheter. Vi säkerställer ursprungsbefolkningens och 

nationella minoriteters kultur och rättigheter. Vi stöder återupplivningen av de tre 

samiska språken, romani och det karelska språket. Vi vill säkerställa tillgång till 

välfärdstjänster med språkkunnig personal, vi vill mer ambitiöst ta itu med hatbrott 

och vi stödjer minoritetskulturernas deltagande i politiken. 

17. Den strukturella rasismen måste stoppas. Vi vill ta itu med rasism som baserar sig 

på institutionell praxis och som produceras eller realiseras med hjälp av lagstiftning, 

genom att synliggöra den och korrigera maktförvrängningar. Vi bryter ner de hinder 

som människor upplever på grund av hudfärg, etnicitet eller ursprung. 

18. Diskriminering inom rekrytering måste åtgärdas. Arbetsmarknaden är inte bara 

segregerad enligt kön, utan också enligt etnicitet och arbetsförmåga. Kvinnor, 

funktionshindrade och rasifierade människor har ofta lägre lön och sämre 

arbetsförhållanden. Arbetsvillkoren är sämst för kvinnor som är födda utomlands, för 

papperslösa och för funktionshindrade. Vi vill åtgärda diskriminering inom arbetslivet 

genom att introducera anonym rekrytering i kommuner, landskap och statlig 

administration och vi utvecklar aktivt andra metoder för att främja jämställdhet 

inom rekrytering. Vi vill genom  positiv särbehandling förbättra möjligheterna att få 

jobb för de som är underrepresenterade i arbetsgemenskaper och för 

människogrupper som diskrimineras på arbetsmarknaden. Vi stärker 

nödvändigheten och kontrollen av statlig och kommunal jämställdhet och 

jämställdhetsplanering för att påskynda eliminering av ojämlikhet i löner, 

arbetsvillkor och karriärmöjligheter. 

19. LGBTI-familjers rättigheter måste stärkas. Familjepolitiken ska gälla för alla familjer, 

inte bara den heterosexuella kärnfamiljen. Vi vill stärka möjligheten för flera 

föräldrar att bekräfta föräldraskapet och vi vill ändra på den lagstiftning som 

diskriminerar samkönade  föräldrar. 

20. Konsekvensanalys måste bli obligatorisk. Konsekvensanalys av lagstiftning som rör 

människor och människogrupper måste bli obligatorisk och omfatta genuseffekter, 

inverkan av jämställdhet och mänskliga rättigheter, samt inverkan på barn. 

 

 

 



 

 

Förverkligad jämställdhet mellan könen 
Kvinnors och olika könsminoriteters ställning är fortfarande svagare än mäns, ekonomiskt, i 

arbetslivet och i vardagen. Vårt samhälle är fortfarande byggt på olika genusbaserade 

antaganden. Vi vill ifrågasätta dessa antaganden och ändra de strukturer som förhindrar 

förverkligandet av jämlikhet. 

 

21. Jämställdhetslagen måste förnyas. Vi vill förenhetliga jämställdhetslagen så att den 

passar alla kön och de avlägsna de nuvarande motsägelserna som undergräver 

genusminoriteternas ställning. Vi vill främja en realistisk jämställdhet genom att 

införa positiv särbehandling i lagen. Vi vill införa en mer transparent lönesättning 

genom att utvidga arbetstagarrepresentanternas rättigheter som en del av 

bredlönekartläggning. Vi vill också säkerställa jämställdhetsombudsmannens 

resurser för övervakning av jämställdhetslagen genom  tillräcklig finansiering. 

22. Likabehandlingsprogrammet bör fortsätta. Regeringen måste upprätta ett 

jämställdhetsprogram och förbinda sig att främja jämställdhet mellan könen i 

regeringsprogrammet, i budgeteringen och i alla viktiga reformer. Under nästa 

regeringsperiod måste en ny jämställdhetsutredning utarbetas. Kunskapsbasen för 

beslutsfattandet och samspelet mellan forskning och beslutsfattandet måste stärkas. 

23. Likalön måste förverkligas. Vi vill inrätta en jämställdhetsfond för att utjämna 

löneskillnader mellan olika lönesektorer.  Vi fortsätter med likalönsprogrammet och 

utreder möjligheterna att införa ett certifieringssystem för att säkerställa lika lön för 

lika arbete inom olika sektorer. Vi uppmuntrar kommunala arbetsgivare att främja 

likalön och stävja underlåtenhet genom sanktioner. 

24. Pensionerna måste höjas. De flesta fattiga pensionärer är kvinnor med en liten 

pension efter år av omsorgsarbete i hemmet. Vi vill höja de lägsta pensionerna så att 

ingen behöver leva under fattigdomsgränsen. 

25. Familjeledigheten ska delas jämnt. Det är nödvändigt att reformera systemet för 

familjeledighet så att omsorgsansvaret delas upp och kvinnors ställning på 

arbetsmarknaden förbättras. Fadern använder fortfarande endast 1–3 procent av 

föräldraledigheten och siffran har inte ändrat sedan 1995. Vi vill förnya 

familjeledigheten enligt 9 + 9-modellen. Modellen är könsneutral och delar upp 

föräldraledigheten i en tvåföräldersfamilj i två flexibla niomånaders perioder. 

Modellen ger båda föräldrarna samma rätt till föräldraledighet, men båda kan lämna 

över högst 3 månader av sin ledighet till den andra föräldern. I en enföräldersfamilj 

är ledigheten 18 månader. En del av ledigheten kan överföras till övriga föräldrar 

eller far- eller morföräldrar. Reformen förlänger den totala längden på 

föräldraledigheten. Kostnaderna skulle delvis täckas genom en höjning av 

 



 

sjukförsäkringsavgifter, delvis genom att slopa den semesterrätt som utgår under 

föräldraledigheten. I samband med en reform av familjeledigheten som delar 

vårdnaden jämt så kan vårdbidrag slopas och ersättas med flexibla vårdledigheter, 

som kan användas åtminstone fram till barnets skolålder. Flexibla vårdledigheter ger 

båda föräldrarna möjlighet att tidvis stanna hemma efter barnets behov. I samband 

med dessa förändringar måste särskilda åtgärder vidtas för att förbättra kvinnornas 

ställning på arbetsmarknaden, eftersom mammans arbetslöshet eller tunga 

lågavlönade arbete ofta ligger bakom långa hemvårdsperioder. Arbetsgivarnas andel 

av kostnaden för föräldraledighet utjämnas mellan mans- och kvinnodominerade 

sektorer genom sjukförsäkringsavgifter som uppbärs av alla arbetsgivare.  

26. Jämställdhet i företagsverksamheten. Vi förutsätter att börsnoterade företag börjar 

tillämpa könskvotering för ökad mångfald när de tillsätter sina styrelser. Vi stöder 

nya typer av organisationer, företag som ägs av sina anställda, sociala företag samt 

miljövänlig och hållbar verksamhet. 

27. Personbeteckningen bör förnyas. Vi vill ta i bruk ett tredje juridiskt kön och en 

könsneutral personbeteckning. 

28. Intersexuella barns självbestämmanderätt måste garanteras. Vi vill förbjuda att 

intersexuella barn påtvingas medicinskt helt onödig kroppsmodifierande behandling. 

Rådgivningspersonal och hälso- och utbildningspersonal måste utbildas i att 

identifiera och möta intersexualitet. 

29. Rätten till sexuell och reproduktiv hälsa måste förbättras. Vi vill ändra 

abortlagstiftningen så att den gravida kvinnan själv får avgöra om hon vill göra abort. 

Frivilligt barnlösa ska kunna anhålla om och bli steriliserade vid fyllda 25 år. 

Fertilitetsbehandlingslagen måste förnyas så att singelkvinnor och samkönade par 

inte diskrimineras i den allmänna sjukvårdens ersättningspraxis vid behandling med 

donerad sperma.  

30. Värnplikten ska göras könsneutral. Vi vill göra värnplikten frivillig. Uppbåd ska 

slopas och försvaret gå in för en modell som tillåter alla, oavsett kön och i enlighet 

med sin övertygelse, att välja värnpliktsform eller utan straffpåföljd vägra värnplikt. 

 

 

Mål 3: Klimatförändringen måste stoppas nu 
 

Framförallt i rika länder som Finland behövs grundläggande förändringar för att 

klimatförändringen skall kunna stoppas. Kärnan för feministisk klimatpolitik är solidaritet 

med dem som påverkas mest av klimatförändringen: detta innebär ofta de mest utsatta, 

såsom ursprungsbefolkningar, fattiga människor samt flickor och kvinnor, som å andra sidan 

också har mycket kunnande som borde användas bättre. De åtgärder som krävs för att 

 



 

motarbeta klimatförändringar kräver också ekonomiska förändringar. Dessa förändringar 

bör fokuseras på en rättvis övergång, så att de ekonomiskt missgynnade inte kommer att 

bära en förhållandevis större del av anpassningsbördan än de mer välbärgade. Vi vill se en 

värld där naturresurser används på ett globalt ekonomiskt och socialt rättvist sätt, där 

livsförutsättningar som rent vatten och energi är tillgängliga för alla. Framtidens samhälle är 

ett hållbart samhälle där vi inte konsumerar mer resurser än vår planet kan producera. 

 

31. 1,5 grader – vi måste begränsa utsläppen nu. Vi måste förbinda oss till Parisavtalet 

och andra internationella klimatavtal. Vi måste tillämpa vetenskapens senaste rön 

för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Finlands mål för att 

begränsa utsläppen till år 2030 höjs till 80 procent jämfört med 1990. Vi måste under 

2020-talet öka både kolsänkor och -lager. Kolsänkorna i markanvändningssektorn, 

det vill säga skogar, jordbruk och myrar utökas med minst 35 procent före 2030 

jämfört med genomsnittet för år 2000–2009 . År 2030 måste våra kolsänkor ha en 

nettokapacitet på minst 40 miljoner ton. Vi måste ta fram en plan för att göra 

Finlands nettoutsläpp negativa före 2030. Vi måste inom EU målmedvetet arbeta för 

att minska unionens utsläppsmål och öka dess kolsänkor - i synnerhet under Finlands 

ordförandeskap i EU. Vi måste också skärpa effektivitetskraven på förnybar energi 

när de nationsspecifika EU-insatserna (NDC) uppdateras. 

32. Ett ambitiöst klimatprogram måste skapas. Finlands långsiktiga klimatprogram 

måste baseras helt och hållet på användandet av förnybar och hållbar energi. 

Fokuseringen på bioenergi måste minskas. Finlands kolsänkor och -lager måste 

utökas och deras skydd säkerställas. Detta kommer att konsekvent minska Finlands 

nettoutsläpp i atmosfären och stödja utvecklingen mot ett negativt 

nettoutsläppsmål. 

33. Vi måste skapa smarta energilösningar. Vi måste gå från att slösa energi till att spara 

energi. Nettoenergiförbrukningen i nybyggen måste halveras före 2030. Hushållens 

energiförbrukning måste genom förändrade konsumtionsmönster minskas med 15 

procent. Vi måste ta fram ett renoveringsprogram för hela byggnadsbeståndet som 

sträcker sig till 2050 och som omfattar energibesparande åtgärder och omställning 

till förnybar energi. Förmågan att tillgodose varierande efterfrågan på el och 

fjärrvärme måste göras mer flexibel. Vi måste förbereda oss för ett genombrott i 

decentraliserad förnybar energi. Trafiken måste göras mer hållbar. Antalet bilar som 

använder alternativ energi, som el och biogas, måste fås att att öka till 750 000 år 

2030. Vi måste skapa en stödstruktur för lätt trafik och kollektivtrafik samt 

transporttjänster. Privatbilismen måste fås att minska med 20 procent senast 2030. 

Försäljning av bensin- och dieseldrivna bilar måste upphöra under en rimlig 

övergångsperiod. 

 



 

34. Vi måste köra ned fossila bränslen. Under riksdagsperioden kommer regeringen att 

minska subventioner som inverkar skadligt på miljön med 50 procent. Speciellt 

subventioner som kan uppmuntra till slöseri med energi och till användandet av 

fossil energi kommer att omedelbart stoppas. En flygskatt påförs alla flygresor och 

intäkterna riktas till stöd för inhemska kollektiv- och spårtrafiklösningar samt till 

byggandet av  tunnelbanan mellan Helsingfors och Tallinn. Oljeuppvärmning stoppas 

och övergång till värmepumpar stöds. Användningen av torv och kol överges senast 

2025. En hållbar exitstrategi skapas för att möjliggöra omplacering av arbetstagare 

inom torvproduktion. Stöd för dränering av torvmarker och kärr stoppas och 

dränering av torvmarker görs tillståndspliktigt. Investeringar i infrastruktur för 

naturgasbaserad energiproduktion stoppas och resurserna satsas på lösningar för 

förnybar energi. 

35. Vi måste strama åt utsläppshandeln och få mera klimatresurser. Antalet 

utsläppsenheter i utsläppshandeln minskas till nivåer som överensstämmer med 

klimatmål och överskridande enheter avförs. Finland sätter i samarbete med sina 

grannländer ett minimipris för kol som leder till utveckling av låga koldioxidutsläpp. 

Intäkterna från auktionshandeln med utsläppsrätter återförs till u-hjälps- och 

klimatmål. Finlands internationella klimatfinansiering höjs till 200 miljoner euro 

senast år 2020. 

36. Vi måste effektivera återvinningsekonomin. Utsläpp från materialproduktion måste 

prissättas så att återvinning blir lönsam. Återvunnet material måste favoriseras med 

lagstiftning och priskontroll på marknaden. Cirkulation av återvunnet material från 

ett land till ett annat måste underlättas med internationella handelsavtal. 

37. Vi måste ha en livscykelekonomi. Mångfalden av skogar, mark och hav måste 

stärkas med skyddade områden och kontroll av dessa.  Jordbrukets näringsbelastning 

måste effektivt skäras ned för att skydda Östersjön från övergödning. 

Miljöadministrationen måste få tillräckligt med resurser och kompetens. Gruvlagen 

förnyas och miljöbestämmelserna för verksamheten stramas åt. 

 

 

 

Del 2  

Välfärd är rikedom 
 

Feministiska partiet vill bygga ett samhälle där alla har tillgång till välfärd under hela livet. 

Detta förutsätter att samhället på alla nivåer garanterar alla människors mänskliga 

rättigheter, rätt till hälsa, arbete och försörjning, bostad, utbildning, familj, vård och 

 



 

säkerhet. Enligt en feministisk syn är välfärd inte ett skyddsnät utan ett verktyg som gör det 

möjligt att bygga ett jämlikt demokratiskt samhälle utan diskriminering, våld och 

exploatering av miljö, människor och djur. Välfärd producerar ekonomisk och social 

jämställdhet genom att i samhället säkerställa att individen har en autonom ställning, 

tillräckliga resurser och meningsfull sysselsättning, dvs. en personlig upplevelse av ett gott 

liv. Äkta integration i samhället binder oss samman i en gemenskap. 

 

Mål 4: Jämlikhet i ekonomisk politik 
 

I feministisk politik är ekonomin framför allt ett verktyg för att trygga allas välfärd och 

möjlighet till ett gott liv. Den här modellen kallas ofta för välfärdsekonomi. Den baserar sig 

på investering i utbildning och vård, dvs. förnyelsen av samhällets civilisation, utveckling och 

humana resurser. Som ekonomisk modell är välfärdsekonomin stabil, välmående och 

hållbar. Det första steget mot en mer feministisk ekonomipolitik är att tänka om ifråga om 

de ekonomipolitiska målen. I den nuvarande ekonomiska modellen betonas 

konkurrensfördelen och målet om en kontinuerlig tillväxt. Förutsättningarna för 

konkurrenskraftighet är dock ofta beroende av obetalt eller undervärderat hem- och 

vårdarbete, prekariseringen av arbete, lågt avlönat arbete och global ojämlikhet. Ur en 

feministisk synvinkel bör ekonomipolitiken sikta på människors och miljöns välbefinnande 

samt social och ekologisk hållbarhet, i stället för på fortsatt ekonomisk tillväxt och 

konkurrenskraft. 

 

I en välfärdsekonomi utgör människors välbefinnande grunden för en hållbar ekonomisk 

utveckling. Investeringar i välbefinnande har en roll i förebyggandet av illamående, sociala 

problem och ojämlikhet. Investering i välbefinnande betalar inom kort tillbaka sig själva. De 

förbättrar medborgarnas hälsa och hälsans jämställdhet, stärker kunskapen och kunskapens 

kapital och stöder därmed samhällets kulturella och materiella utveckling. Genom att 

investera i välbefinnande möjliggörs allas lika delaktighet i samhället. 

 

38. Vårdande välfärdsekonomi. Vi reformerar de ekonomipolitiska målen och 

indikatorerna. Ekonomipolitiken bör vara grundat på dess inverkan på människors 

och miljöns välmående samt på den sociala och miljömässiga hållbarheten istället för 

på ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. I den feministiska ekonomipolitiken 

betonas förmåga och plikt att bry sig om istället för konkurrenskraft. Målet är att 

bygga en förmedlande ekonomi, som noterar människors grundläggande behov av 

omsorg. 

39. Investera i vården. Vi investerar i den sociala infrastrukturen, dvs. vård, 

välbefinnande och uppfostran. Finland har under de senaste åren skärt ner på 

 



 

socialstödet, utbildningen, småbarnsfostran och äldreomsorgen. Investeringar i vård 

är dock enligt forskningen en mer effektiv väg ut ur lågkonjunkturer än 

nedskärningar och konventionella bygginvesteringar. De euron som investeras i 

vården leder till en ökad mängd anställda och medför därmed mer skatteintäkter åt 

samhället. Offentliga investeringar i daghem och vård för äldre minskar på lång sikt 

budgetunderskottet och den offentlig skulden mer effektivt än vad budgetdisciplin 

gör. Märkbara investeringar i välfärdstjänster förebygger ojämlikhet, illamående och 

sociala problem, samt stödjer en hållbar ekonomisk utveckling. Arbetet ökar 

vårdpersonalens ekonomiska välfärd, samt att vården som fås i daghem, i sjukhus 

och på vårdhem delar välfärden vidare. 

40. Göra obetalda arbeten synliga. Betydelsen av obetalt arbete för ekonomin måste 

erkännas och obetalt arbete bör beaktas i beslutsfattandet. Dessutom måste det 

göras insatser för att främja uppdelningen av obetalt arbete mellan kvinnor och män. 

Vi för in det obetalda vårdarbetet i statens bokföring och i bruttonationalprodukten 

genom att räkna in  andelen av obetalt hushållsarbete i nationalekonomin. Utan 

information om mängden och värdet av obetalt arbete är det omöjligt att bedöma 

de sociala och ekonomiska effekter samt alternativutgifter som är en påföljd av 

åtgärder, såsom hemvårdens flytt från den offentliga sektorn till att skötas av 

hushållen. 

41. Öka uppskattningen för kvinnodominerade yrkesområden. Undervärderingen av 

kvinnors arbete är inte bara synlig i åsidosättandet av obetalt arbete utan även i de 

låga lönerna inom kvinnodominerade yrkesområden. Vi upprättar ett 

handlingsprogram för att öka statusen och uppskattningen för kvinnodominerade 

sektorer och främja ett jämställdhetsperspektiv i arbetsavtalen. 

42. Inkludera genusmedvetenhet i budgeten. Vi tar i bruk genusmedveten budgetering i 

alla skeden av budgetprocessen och bedömer budgetens könseffekter. Förutom 

utvärderingen av individuella skatte- och förmånsförändringar är det viktigt att ta i 

beaktande de kumulativa effekterna av beslut såsom indexnedskärningar. Ett 

genomgående genusperspektiv bör också inkluderas när regeringens linjering av 

ekonomi- och finanspolitiken planeras, i statsbudgetens rambeslut samt i 

planeringarna av statsfinanserna. 

43. En rättvis skattepolitik. Progressiv beskattning och förmögenhetsskatt minskar 

effektivt inkomstskillnaderna mellan könen. Välfärdsstatens finansiering kräver en 

bred skattebas. Vi återinför förmögenhetsskatten och skärper 

kapitalinkomstskattens progressivitet. Vi håller konsumtionsskatterna låga och 

sänker på den när det gäller särskilda utgifter som kommer från könsskillnader, 

såsom menstruationsskydd. Vi gör det lättare för småföretagare genom att höja den 

nedre gränsen på mervärdesskatten (moms) till 30 000 euro. Vi skärper 

 



 

bolagsskatten. Vi främjar införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

samt en lägsta gemenskapsskattesats i EU. Vi stöder stärkandet av FN:s roll i 

samarbetet angående den internationella beskattningen och dess mellanstatliga 

förhandlingar, så att alla länder ska kunna delta i reformen av skattesystemet. Vi 

främjar insynen i skattebetalningar för multinationella företag, vilket skulle öka 

företagens ansvarighet och förhindra aggressiv skatteplanering. Vi täpper till 

kryphålen för aggressiv skatteplanering och skatteflykt i lagstiftningen. Skatteflykt 

äter upp pengar som skulle kunna användas för offentliga tjänster för att stödja 

jämlikhet, jämställdhet och välbefinnande. 

 

 

Mål 5: Rätt till arbete, fritid och socialskydd 
 

Det feministiska perspektivet på välbefinnande kräver att man tänker om angående 

förhållandet mellan arbete och privatliv. Vi vill skapa ett samhälle där barn och föräldrar har 

mer tid till att vara tillsammans,  där ungdomar får mer stöd av vuxna och där alla har 

utrymme och tid att aktivt delta i samhället. Samtidigt genomgår arbetslivet just nu en 

förändring. Den tekniska utvecklingen ökar mängden kreativt arbete samt tankearbete, men 

minskar allmänt på människors arbetsmängd. Alla arbetar inte hela tiden. Samhället, 

arbetsmarknaden och socialskyddet måste anpassa sig till denna förändring och hitta nya 

modeller för att säkerställa människors ekonomiska och sociala trygghet. Alla, både de som 

arbetar samt de som studerar, de som är arbetslösa och de som redan har utträtt från 

arbetslivet bör under hela sin livscykel ha möjlighet till att leva ett bra liv som baseras på 

tillräcklig social och ekonomisk försörjning. 

 

44. Feministisk grundinkomst. Gradvis tas en grundtrygghet i bruk, som är oberoende av 

inkomstnivå och som utgörs av en grundinkomst samt orsaksmässiga tillägg. 

Grundinkomsten ska motsvara en nivå som täcker den faktiska levnadskostnaden, 

det vill säga åtminstone den högsta nivån av det nuvarande grundläggande 

socialstödet, alltså garantipensionens nivå på 785 euro per månad. Grundinkomsten 

beskattas bort med växande inkomster. Grundinkomsten ersätter alla andra 

grundläggande förmåner, förutom föräldraledighet, handikappförmåner, 

bostadsbidrag och förebyggande samt kompletterande inkomststöd, vars nivå avgörs 

även i fortsättning efter individuella behov. Föräldraledighet måste reformeras för 

att bli mer vägledande och den ingår inte i modellen för att bibehålla 

kontrolleffekterna av kvoterna den innehåller. 

45. Eliminera fattigdom. Vi skapar en nationell strategi för att minska fattigdom och 

ojämlikhet, som granskar fenomenet multidimensionellt och tar i beaktande 

 



 

flerfaldig diskriminering som orsak till fattigdom och ojämlikhet. Strategin styr 

Finland  till att uppfylla sina skyldigheter enligt EU 2020-strategin och FN:s Agenda 

2030 för att främja hållbara utvecklingsmål. Vi höjer nivån på grundtryggheten så att 

den täcker de verkliga levnadskostnaderna. Vi höjer barnbidragsnivån speciellt för 

familjer med många barn. Avvecklandet av de mekanismer som producerar 

barnfattigdom är en långsiktig investering både i humanitära och ekonomiska 

termer. 

46. Minska arbetstiden, öka välbefinnandet. En bra arbetslivspolitik främjar obehindrad 

tillgång till arbetslivet, frihet från diskriminering, jämlikhet, rättvis lön samt säkerhet 

vid arbetslöshet. Vi behöver en mer human arbetsmarknad som har utrymme för 

olika förmågor och erfarenheter samt arbetsgemenskaper som är hälsosamma och 

välmående. Vi tar gradvis i användning en sextimmars arbetsdagsmodell. Arbetet ska 

delas upp mellan flera personer på grund av jämlikhets-, folkhälso- samt klimatskäl. 

Förkortandet av arbetstiden möjliggör återhämtning från arbetet samt förhindrar 

stress och sjukdom. Förkortandet av arbetstiden kan hjälpa främja en mer jämlik 

fördelning av obetalt hushållsarbete och förbättra på olika sätt 

anställningsmöjligheterna för personer med funktionsförmåga. Det kan också 

förbättra samhällsandan och minska på arbetslösheten, energiförbrukningen och 

klimatutsläppen. Genom att öka på sätt att kombinera arbete och fritid stöder vi 

uppehållandet av arbetsförmågan och kan lyfta den genomsnittliga pensionsåldern 

allt efter att arbetskraftens välbefinnande ökar. 

47. Reformering av arbetsförmedlingstjänsterna. För att främja arbete och för att bryta 

arbetslöshetens spiral bör stöd för människors mentala och fysiska välbefinnande 

under arbetslösheten prioriteras samt de attityder i samhället som orsakar 

stigmatisering och diskriminering av arbetslösa påverkas. Vid behandling av 

arbetslöshet måste interaktionerna baseras på jämlikhet, personligt stöd och 

stärkandet av den självständiga ställningen för arbetssökande. 

Arbetsförmedlingstjänsterna måste förnyas så att arbetssökanden får alla de tjänster 

hen behöver från samma lucka med låg tröskel oavsett ålder, ursprung eller 

varaktighet av arbetslöshet. Tillgången till tjänsterna bör göras snabbare och deras 

tillgänglighet förbättras över hela Finland. Vi bör öka proaktivt arbete så att 

rådgivnings-, väglednings- och utbildningstjänster kan börja redan före 

arbetslöshetens start. Arbetssökandens tillgång till sjukskrivning och rehabilitering 

måste underlättas så att arbetslösheten inte förlängs i onödan. Nivån på 

arbetslöshetsförsäkringen måste vara tillräcklig och arbetslösheten ska inte vara en 

orsak till att trampa ner på löner eller arbetsvillkor. Aktiveringsmodellen upphävs 

och arbetslöshetsförsäkringens orimliga karenser lindras. Anställningen av personer 

med funktionshinder bör stödjas och arbetskraftsexploatering stoppas. 

 



 

48. Social trygghet för egenförsörjare. Social- och arbetslöshetsskyddet ska utvecklas så 

att egenförsörjare, såsom frilansare och egenföretagare, har samma möjligheter till 

bland annat arbetslöshetsskydd och familjebildning. 

49. Spelregler för plattformsekonomin. Plattformsekonomin behöver internationell 

lagstiftning och spelregler. Spelreglerna bör utformas så att plattformsvinster inte 

samlas in genom att flytta de kostnader och ansvar som traditionellt tillhört 

arbetsgivaren till arbetstagaren. 

50. Förbättra ungdoms- och hobbygarantierna. Marginalisering av ungdomar förhindras 

genom att anslå tillräckliga medel för att genomföra ungdomsgarantin. Alla 

ungdomar ska erbjudas arbete, utbildning eller tillgång till rehabilitering eller 

stödåtgärder som främjar anställningsmöjligheter och som tar hänsyn till individens 

individuella behov. Vi förbättrar unga människors möjligheter till hobbyer genom att 

öka antalet förmånliga vetenskap-, kultur- och idrottsaktiviteter med låg tröskel för 

ungdomar och säkerställer hobbyernas kulturella sensitivitet och icke-diskriminering 

oavsett kön, bakgrund eller funktionshinder. 

51. Vi säkerställer en tillräcklig inkomst för studerande genom att höja studiestödet till 

den nivå det låg på före nedskärningarna samt binda det till index. Vi stödjer 

studenters olika livssituationer genom att upphäva beslutet om att studenter först 

ska lyfta fullt studielån för att vara berättigade till utkomststöd. 

52. Möjliggörande av livslångt lärande. Vi tar i beaktande att strukturförändringarna i 

arbets- och näringslivet medfört krav på nya kompetenser samt att kunskaper 

uppdateras och förnyas genom att aktivt söka lösningar både för att finansiera 

kontinuerligt lärande och för att göra den finska arbetskulturen mer positivt inställd 

till lärande. Vi tar i bruk en färdighetsgaranti, med vilken allas möjligheter att hänga 

med i digitaliseringen och arbetslivets andra förändringar samt anpassa sig till den 

förändrade arbetsmiljön garanteras. Vi utvecklar med hjälp av 

arbetslöshetsförsäkringar och vuxenutbildningsstöd möjligheten till livslångt lärande 

genom studier och läroavtalsutbildningar. 

 

 

Mål 6: Social- och hälsovård med människovärde 
 

Feministiska partiet vill bygga ett samhälle som garanterar alla tillräcklig och individuell vård 

under livets alla skeden. Hälsovårdens avgifter, kötider eller avstånd till läkarmottagningar 

får inte vara ett hinder för hög kvalitet och snabb behandling. Feministiska partiet ser hälsa 

som en helhet, som inkluderar psykisk och fysisk hälsa såväl som rätten till socialvård. 

Ojämlikhet och utslagning måste förebyggas och utslagning som socioekonomiskt arv 

 



 

förhindras genom tillräcklig resursering av sociala tjänster och tidigt stöd genom 

lågtröskeltjänster tillgängliga i alla livssituationer. 

 

53. Alla ska ha rätt till hälsa. Vi slopar kundavgifterna. Alla ska ha tillgång till den 

skattefinansierade hälsovården, sjukvården och tandvården. Kundavgifterna ökar 

risken för fattigdom och kan vara ett hinder för tillgång till och användning av 

tjänster. Resurserna för den grundläggande hälsovården måste stärkas för att 

säkerställa kvaliteten och tillgängligheten av tjänsterna. Vi erbjuder en möjlighet till 

en egen utsedd läkare när patienten önskar en omfattande och långsiktig 

vårdrelation på grund av sin sjukdom. Vi förstärker vårdgarantin och ser till att 

icke-brådskande läkartider fås inom mindre än två veckor i hela Finland. Bedömning 

av behovet av vård sker inom den grundläggande hälsovården under samma dag. 

Kostnader, såsom till exempel resekostnader, får inte påverka kommunernas vilja att 

skicka kunder till specialistvård. Vi tar itu med ojämlikheter i hälsovården genom att 

stärka tillgången till information om uppehållandet av hälsan, hälso- och sjukvården, 

sexuell och reproduktiv hälsa samt god näring i den tidiga barndomsutbildningen och 

skolan. Ökad förståelse för sällsynta sjukdomar och deras mångfald främjas både 

inom den grundläggande hälsovården och i social- och hälsovårdstjänster. 

54. Även papperslösa ska ha rätt till hälsotjänster. Alla har rätt till den bästa möjliga 

fysiska och psykiska hälsan. Den mänskliga rätten till hälsa är en individuell rättighet, 

som inte är beroende av en persons vistelse i ett visst land. Papperslösa personer bör 

garanteras rätten till samma nödvändiga hälsovårdstjänster och sjukvård som 

finländska medborgare. Minderåriga bör få ordnat med alla behövliga hälso- och 

sjukvårdstjänster i samma utsträckning som minderåriga med Finland som hemland. 

55. Rätt till tryggt barnafödande. Vi vill se till att du får professionellt stöd i alla skeden 

av graviditeten, oavsett var du bor. Alla havande människor bör garanteras en 

medicinskt säker behandling som respekterar föderskans behov och önskemål och 

henoms lagstadgade självbestämmanderätt. Rätten till en säker förlossning bör 

tryggas även för dem som bor långt ifrån förlossningssjukhuset. FPA måste 

kompensera den havandes resekostnader och övernattningar på sjukhuset så att 

kostnaderna inte hindrar att man beger sig iväg till sjukhuset i tillräckligt god tid före 

födseln sätter igång. 

56. Äldre ska ha rätt till ett människovärdigt liv. Vi utökar vård och hemtjänst för äldre 

som tar hänsyn till individuella behov. Vi vill erbjuda fler alternativa 

boendemöjligheter mellan ditt eget hem och vårdhem, från olika former av 

boenden, grupphem och nya, uppfinningsrika seniorhem och byar. Hemvården bör 

kompletteras så att äldre får hjälp med vardagliga aktiviteter, utflykter, 

kvällsaktiviteter och utomhusaktiviteter. Mängden heldygnsvård bör ökas så att 

 



 

utbudet är tillräcklig för att möta det växande behovet. Vi bör fastställa 

minimiantalet vårdare i lagen och förbättra övervakningen av vården. 

57. Rättsskydd för egenvårdare. Vi säkerställer rättigheterna och stödet för alla 

närstående vårdgivare, närstående, föräldrar till specialbarn och även för barn som 

är närstående till sjuka personer. Vi höjer närståendevårdares bidrag, ökar antalet 

lediga dagar för närståendevårdare och förbättra tillgängligheten av alternativa 

arrangemang. Vi säkerställer vårdgivarens inkomst även då  hen själv är sjuk. Vi 

garanterar transporttjänster för alla närståendevårdares kundgrupper enligt lagen 

om handikappservice. 

58. Rätt till en god död. Rätten till god palliativ och lindrande vård i livets slutskede 

garanteras i hela landet. Vi säkerställer i tid riktlinjerna för hälsovården, den 

palliativa vårdens resurser och vi ser till att ingen måste dö utan en tillräcklig och 

helhetlig palliativ vård. 

59. Missbruk ska åtgärdas. Vi förbättrar kontrollmekanismerna och tar mer effektivt itu 

med social- och hälsovårdens försumlighet och missförhållanden. Överträdelse och 

försummelse av avtal måste leda till allvarliga sanktioner eller förlorad licens. 

Försumlighet och kränkningar av de mänskliga rättigheterna bör undersökas genom 

domstolsprövning. 

60. Varje barn ska få individuellt stöd. Antalet barn per barnskyddsarbetare begränsas 

till 20 för att säkerställa en hög kvalitativt och ett effektivt barnskydd. Vi utvecklar 

den förebyggande socialvården och förebyggande familjetjänster med låg tröskel för 

att minska trycket på barnskyddet. Vi säkerställer att omhändertagna barns 

bedömning sker i barncentrerat samråd där barnen hörs. Vi stärker barnskyddets 

eftervård och ökar åldersgränsen för eftervården till 25 år. Vi säkerställer resultaten 

av arbetet i de tidigare stadierna av barnskyddsprocessen med eftervård som har 

funktionella och tillfredsställande resurser. En ung person måste få den nödvändiga 

eftervården, oavsett var hen är bosatt och under en tillräckligt lång tid och utan att 

personen eller henoms närstående kräver det. De barns välbefinnande och säkerhet, 

som behöver särskilt skydd i samhället, garanteras av tillräckliga resurser och genom 

att skydda och bibehålla yrkeskunskaperna hos både barnskyddsarbetare och 

socialarbetare. Forskningsbasen för barnskyddet bör ökas för att stärka nationellt 

bättre praxis och strukturer. 

61. Stödtjänster för mentala problem och missbruk. Vi säkerställer omfattande och 

högkvalitativa mentalvårdstjänster med låg tröskel och rätt till 10 timmar gratis 

psykoterapi för alla för att bedöma behovet av ytterligare behandling. Vi 

tillhandahåller gratis rehabiliterande psykoterapi för ungdomar under 29 år. Vi 

ändrar syftet för den rehabiliterande psykoterapin från att garantera arbets- och 

studieförmåga till att garantera handlingsförmåga och avlägsnar bort väntetiden på 

 



 

fem (5) år mellan terapiperioderna. Vi introducerar en terapigaranti och försnabbar 

tillgången till mentalvård. Vi bygger ett nationellt program för psykisk hälsa och 

missbruk, som sträcker sig fram till år 2030 och som omfattar främjandet av den 

mentala hälsan, problemförebyggande och utvecklingen av tjänster för personer som 

rehabiliteras, släktingar och närstående. Utvecklingen av mentala förmågor kommer 

att integreras i utbildningen för barn och ungdomar samt i arbetsskyddet och 

förtroendepersoners utbildning samt i integrationsutbildningen. Vi säkerställer 

tjänster med låg tröskel för missbrukare och tillgängligheten för 

rehabiliteringstjänster för missbrukare. Vi utbildar social- och hälsovårdspersonal i 

att identifiera missbrukares könsspecifika skillnader. Vi utreder följderna av att ha en 

brottsregisteranteckning för användningen av droger särskilt hos unga och vilka 

ändringar som bör göras i lagstiftningen. 

62. Överskuldsättning måste åtgärdas. Vi stödjer organisationer som ger undervisning i 

ekonomisk förvaltning och beviljar garantier för banklån för att arrangera lån. Vi 

förbjuder utfärdandet av orimliga räntor på snabblån. 

63. Mänsklig värdighet för fångar. Det blir svårare att inleda ett kriminellt liv och lättare 

att komma bort från ett kriminellt liv. Det bör göras lättare att komma bort från en 

cirkel av brottslighet och återfall i brottslighet bör förebyggas med exit-program, 

fungerande missbrukarvård och genom att garantera att fångar får en bostad när de 

försätts på fri fot. Rättigheterna för barn till fångar måste stärkas genom att 

förbättra möjligheterna för barnen att kommunicera med sina föräldrar, även de 

föräldrar som sitter i slutna fängelser. Möjligheterna till kommunikation bör också 

harmoniseras mellan fängelser. Barnets intressen och rättigheter bör identifieras 

bättre i praktiken inom det sociala arbetet och fängelserna. Behovet av stöd för 

barnet bör utredas när en förälder fängslas och hemkommunen bör ge barnet och 

familjen det stöd de behöver. På detta sätt får barnet stöd i tid och utslagning över 

generationsgränserna förebyggs effektivt. Genom att stödja föräldraskapet är det 

även möjligt att minska förekomsten av återfall i kriminalitet. Barnet har alltid rätt till 

sin förälder, även när föräldern sitter i fängelse. 

 

Mål 7: Alla ska ha rätt till bostad och tjänster 
 

Rätt att till en rimlig kostnad kunna bo, få nödvändig service och ha en hälsosam omgivning 

är grundläggande rättigheter. Ett feministiskt perspektiv på bostads- och regionalpolitik 

beaktar den boendes olika behov. Det betyder till exempel att singlars, ensamstående 

föräldrars, äldres, barns och ungdomars, funktionshindrades, invandrares, hemlösas och 

andra minoritetsgruppers behov av bostäder, tjänster och tillgängliga trafiklösningar måste 

beaktas. Stads- och regionplanering är konkreta verktyg som kan främja välfärd socialt, 

 



 

ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Vi vill också bekämpa segregeringen av regioner 

mellan stadskärnor och förorter och mellan städer och landsbygdsområden. 

 

64. Alla ska ha rätt till bostad. Att bo till ett rimligt pris är en förutsättning till individens 

uppehälle. Vi bygger förmånliga hyresbostäder för unga, äldre samt de som befinner 

sig ekonomiskt i ett svagare läge. Vi följer bostad först-principen i förebyggandet av 

bostadslöshet. Vi ökar tillgängligt byggande både i nybygge och i ombygge. 

Tillgängliga bostäder utgör för tillfället endast 10 procent av bostäderna i Finland och 

detta räcker inte till för att garantera tillgängligt boende för alla behövande. I 

reformerna kring bostadsstödet och socialskyddet tar vi i beaktande de olika 

formerna av boende, från skilsmässofamiljer till kollektivt boende.  

65. Nej till segregerade bostadsområden. Vi förebygger bostadsområdenas regionala 

segregering genom att göra förebyggandet av bostadsområdenas regionala 

segregering till en del av ett större program på statsnivå för förebyggandet av 

ojämlikhet. Vi höjer Arava-bostädernas andel i byggandet till 30 procent på nya 

områden.  

66. Rikedomen ska omdistribueras från stad till landsbygd. Landsbygdens välmående är 

viktigt ur den hållbara samhällsutvecklingens aspekt. Tillgången till sociala tjänster 

och infrastruktur bör tryggas jämlikt och rättvist i hela landet. Utvecklingen av 

landsbygden bör stödjas bland annat genom att stärka 

telekommunikationsförbindelserna och kollektivtrafiken, genom att upprätthålla 

järnvägar samt genom att stödja arbetsgivare som ökar sysselsättningen på 

landsbygden. 

 

 

Mål 8: Uppfostran och utbildning är nycklarna till framtiden 
 

Småbarnspedagogik och skola är i nyckelställning vid främjandet av jämställdhet och 

icke-diskriminering. Ett välmående, jämlikt samhälle är baserat på den subjektiva rätten till 

lika och fri utbildning från tidig barndom. Omskolning måste vara en möjlighet under hela 

livet. Vuxenutbildning, folkhögskolor, vidareutbildning och annan utbildning ger viktiga 

möjligheter att göra nya yrkes- och livsval också som vuxen. Högskolesystemet måste vara 

gratis och tillgängligt för alla. Möjligheten att studera får inte vara beroende av den 

studerandes ekonomiska situation, hälsa, familjesituation, ursprung eller förmåga att 

arbeta. 

 

67. Småbarnspedagogik med hög kvalitet. Vi återinför den subjektiva rätten till dagvård. 

Vi övergår till en avgiftsfri förskola i alla åldersgrupper och stöder barnets uppväxt 

 



 

och utveckling genom att se till att gruppstorlekarna är tillräckligt små. Vi garanterar 

tillräcklig tillgång till personal. 

68. Förhindra marginalisering. Vi erbjuder en avgiftsfri förskoleutbildning för barn fyllda 

fem år och förlänger skolplikten fram till att examen på andra stadiet har avlagts 

eller den unga fyller 19 år. Vi lagstiftar om antalet elever per lärare i alla 

läroanstalter. Vi stödjer utbildningsvägar, lärandet av lärande, specialundervisning 

samt identifiering av inlärningssvårigheter och bakgrundsfaktorer som innebär en 

risk för marginalisering genom att stärka samarbetet mellan olika experter i skolorna, 

inom social- och hälsovården, barnskyddet och ungdomstjänsterna. Vi stöder val 

gällande arbetslivet genom studiehandledning för att avveckla segregation i 

arbetslivet och öka de professionella möjligheterna. Vi garanterar mångsidiga vägar 

till högre utbildning under övergångsskeden i studierna. 

69. Normkritisk uppfostran. Vi strävar till att öka förståelsen i daghemmen och skolorna 

för olika former av diskriminering och erbjuder barnen och de unga redskap att 

ändra på strukturer som upprätthåller ojämlikhet i samhället. Genom normkritisk 

undervisning minskar vi sexuella övergrepp och trakasserier, vi hindrar rasismen från 

att få fotfäste i de ungas vardag och förbättrar pojkarnas inlärningsresultat genom 

att avveckla skadliga normer gällande maskulinitet som antistudieattityder och svaga 

läsande. Vi etablerar en genusmedveten uppfostran med början i daghemmet och på 

alla utbildningsstadier som ett sätt att avveckla stereotypa antaganden om 

människor och främja en mångfald av genus. Vi erbjuder varje barn 

sexualundervisning som är anpassad för åldersnivån och baserar sig på de mänskliga 

rättigheterna och jämställdhet från förskolan till högstadiet och gymnasienivån. Vi 

innefattar inom lärarutbildningen obligatoriska kurser i jämlikhet, mångfald av genus 

samt sexualitet. 

70. Yrkesutbildning måste kunna garanteras. Yrkesutbildning måste kunna garanteras. 

Vi drar tillbaka nedskärningarna i undervisningen och höjer finansieringen av 

yrkesutbildningen till nivån före nedskärningarna. 

71. Gratis utbildning på andra stadiet. Vi gör andra stadiets utbildning avgiftsfri. Vi kan 

erbjuda alla studerande aktuellt studiematerial ekologiskt genom ett avgiftsfritt 

lånesystem.  

72. Alla måste ha rätt till gratis yrkesutbildning. Vi slopar årsavgifterna för studerande 

som kommer från länder utanför EU och EES och bör stödja dem att stanna i Finland. 

Internationella studerande bör få uppehållstillstånd för hela studietiden och de 

nyutexaminerade bör bli erbjudna arbetstillstånd för att underlätta deras beslut att 

stanna i Finland. 

 

 

 



 

Mål 9: Fri forskning, fria universitet och högskolor 
 

Fri forskning och oberoende forskningsresultat är en grundläggande förutsättning för ett 

demokratiskt och öppet samhälle, och måste därför ses som egenvärden. Forskningens 

grundfinansiering måste vara hållbar och inte exploateras på kort sikt av ekonomiska eller 

politiska mål. Vi kan inte idag veta vilken forskning som kommer att förändra världen i 

framtiden. Vetenskapens frihet kräver också att forskare och universitetspersonal kan lita på 

att deras anställningsförhållanden är stabila. Feministiska partiet anser också att kunskap 

och forskning är viktig i dess egen politik och önskar särskilt betona den kunskap som 

produceras av genusforskning, som tyvärr ofta marginaliseras i offentligheten. 

 

73. Forskningens grundfinansiering måste tryggas. Forskningens grundfinansiering 

måste tryggas. Vi höjer forsknings- och utvecklingsanslagen till fyra procent av 

bruttonationalinkomsten. Utbildningen bör ha tillräcklig grundfinansiering som 

garanterar förverkligandet av de tilldelade uppgifterna. Vi bör övergå i Finland från 

tidsbegränsad projektfinansiering till långvariga program som sträcker sig över 

regeringsperioder. 

74. Forskningen måste få mer resurser. Den fragmenterade finansieringen av forskning 

får inte bli ett hinder för undervisningens kvalitet och forskningens frihet. Vi ökar 

icke-tidsbestämda anställningar och tryggar långsiktig finansiering av forskning så att 

vi inte förlorar kvalificerade forskare utomlands. Det skattefria stipendiets övre gräns 

bör höjas till 30 000 euro.  

75. Universitetens och högskolornas autonomi måste stärkas. Vi återinför 

universitetsindexet under nästa regeringsperiod. Vi måste stärka universitetens 

autonomi genom att ändra på universitetens finansieringsmodell. Andelen av den 

förutsägbara och långvariga finansieringen i helhetsfinansieringen bör höjas. Den 

offentliga finansieringens konkurrensutsatta andel får inte ökas. Andelen av 

finansiering för forskning, utveckling och innovation bör höjas till minst 4 procent av 

bruttonationalprodukten. Den strategiska finansieringens transparens bör förbättras. 

 

 

Mål 10: Konst och kultur har ett värde i sig 
 

Kultur och konst spelar en viktig roll i byggandet av ett jämställt, jämlikt och rättvist 

samhälle. De hjälper oss att förstå livet och samhället på olika sätt som kan vara mångsidiga, 

vittomfattande, utmanande och överraskande. De är nära livet, de förvandlar vårt samhälle 

och oss som individer och som medlemmar av samhället. Genom kulturen kommer vi i 

 



 

kontakt med med frågor som kan vara både existentiella och röra våra mänskliga relationer. 

Kulturen behandlar historier och erfarenheter och skapar möjligheter till identifiering och 

självreflektion. Därför borde alla ha tillgång till högkvalitativ och professionellt förverkligad 

konst och kultur. Konst och kultur måste vara tillgängliga för alla varje dag, oavsett 

bostadsort, bakgrund, ekonomisk situation och eventuell funktionsnedsättning. De av 

samhället finansierade kulturinstitutionerna måste beakta jämlikhet, normkritik, mångfald 

och antirasism. 

 

76. Förbättrad finansiering av konst och kultur. Grundfinansieringen av konst och kultur 

bör vara långsiktig och baseras på konstens egenvärde och inte enbart nyttan den 

potentiellt skapar. Vi höjer andelen av konst och kultur i statsbudgeten år 2023 till en 

procent av helhetsutgifterna. Vi höjer budgetfinansieringens andel i förhållande till 

den andel av konstens och kulturens anslag som finansieras genom vinsterna inom 

penningspelsverksamhet. Förnyandet av kulturens statsandelssystem bör slutföras 

och nödvändig finansiering bör reserveras för detta. För att garantera ett livskraftigt 

och mångsidigt kulturutbud bör finansiering för statsandel och festivaler höjas för att 

motsvara den verkliga utgiftsutvecklingen. Reformen av systemet för 

privatkopieringsersättningen bör genomföras så att betalningen åtminstone förblir 

på nuvarande nivå. 

77. Förbättrad tillgänglighet till konst och kultur. Vi fortsätter tillämpningen av 

procentprincipen inom konst och kultur inom offentliga byggarbeten samt utvidgar 

den till att också omfatta anskaffningar inom social- och hälsovård samt alla 

kommuner och landskap. Vi förbättrar tillgängligheten till museernas kollektioner 

genom att öka digitaliseringen av kollektionerna samt tillgängligheten och 

användandet av de digitaliserade kollektionerna.  

78. Förbättrade utkomstmöjligheter för konstnärer. Vi höjer nivån hos 

konstnärsstipendierna för att öka konstnärernas möjligheter att få sin inkomst av 

konstnärligt arbete och så att konstnären kan koncentrera sig på att göra det arbete 

som stipendiet är avsett för. Vi startar ett försök med en modell för en 

konstnärsallians. De konstnärer som arbetar professionellt och uppfyller kriterierna 

för medlemskap i alliansen erbjuds istället för tillfällig arbetslöshet ett 

arbetsförhållande samt ett professionellt, ekonomiskt och socialt tryggt nätverk 

genom ett alliansbolag. Vi ökar beloppen hos konstnärspensionerna så att 

inkomstnivån kan garanteras för de stora konstnärsåldersklasserna samt de 

konstnärer som intjänat pension utanför arbetsförhållanden. 

79. Jämställdhet inom idrott. Förbättrad status och synlighet för kvinnor och flickor 

samt könsminoriteter och sexuella minoriteter inom idrotten genom en ökning av 

 



 

resurserna inom dessa områden. Inrättande av en egen intressebevakare för 

damidrotten. 

 

 

 

 

 

 

Del 3  

Broar, inte murar 
 

Feministiska partiet vill bygga världen på principen om att rätten till liv, välstånd och 

försörjning måste delas med världens alla invånare. Industriell produktionen sker nu till stor 

del i den globala södern där arbetet ofta präglas av omänskliga arbetsförhållanden, låga 

löner och otillräckligt socialskydd. Global omorganisation av arbetet har för den globala 

norden möjliggjort att koncentrera sig mer och mer på kreativt arbete och export av 

ojämlikhet till den globala södern. Så länge världen är uppdelad och karakteriseras av 

orättvisa – krig, fattigdom, miljökatastrofer, maktmissbruk, våld, förföljelse, tortyr och brist 

på rättssäkerhet – kommer det att finnas människor som reser över gränserna eller fly för 

att söka skydd och ett bättre liv i ett annat land. Vi måste som medlemmar i det globala 

samhället ta ansvar för konsekvenserna av den globala förändringen och ansvaret för att 

främja den mänskliga säkerheten via fredsbevarare, stöd för bräckliga stater, den mänskliga 

invandringspolitiken genom en välfinansierad och långsiktig utvecklingspolitik. 

 
 

Mål 11: Bygga fred, förebygga konflikter 
 

Feministiska partiets utrikespolitik strävar efter global jämlikhet och jämställdhet även om 

det skulle innebära att vi också måste ändra vår livsstil och avstå från saker vi tar för givna. 

Feministisk utrikespolitik främjar globalt rättvisa, mänsklig säkerhet och mänskliga 

rättigheter. Den ökar kvinnors och minoriteters deltagande i samhället och gör deras behov 

och rättigheter synliga i beslutsfattandet. Vi vill förstärka det feministiska perspektivet i 

utrikespolitiken genom följande åtgärder. 

 

80. Fredsskapande som första prioritet. Feministisk utrikespolitik gör fredsskapande och 

förhindrande av kriser till första prioritet och reagerar på utmaningar genom att reda 

 



 

ut förutsättningar för fred, från gräsrotsnivå upp till internationella politiska 

processer. Delaktighet och inkludering av kvinnor och minoriteter bör förbättras 

långsiktigt genom att trygga tillräckliga resurser för att förbättra deras position inom 

politiskt beslutsfattande, fredsförhandlingar och återuppbyggnadsarbete. Detta är 

en förutsättning för att bygga hållbara och fredliga samhällen. 

81. Strävan efter en obeväpnad värld. Finland bör inte delta i vapenhandel med länder 

som kränker människors rättigheter, och inte exportera vapen till konfliktkänsliga 

områden och krigförande länder. Befintliga vapenexportlicenser måste undersökas 

på nytt. Finland måste besluta om åtgärder för att förebygga militära hot, stärka 

vapenkontroll och främja nedrustning av vapen. Finland bör aktivt främja 

internationellt bindande vapenhandelsavtal, omfattning och förrättning. Finland bör 

delta i kärnvapennedrustning och internationella processer som omfattar att 

förhindra spridning av massförstörelsevapen och ansluta sig till FN:s konvention om 

kärnvapenförbud samt till ett internationellt avtal som förbjuder 

klusterammunitioner. Finland bör inte ansluta sig till Nato, agera som värdland för 

Natos militära övningar eller nära samarbeta med Nato. 

82. Minskade skillnader i levnadsstandard. Vid Finlands östra gräns finns några av de 

största skillnaderna i levnadsstandard i världen. I Europeiska unionen finns den 

största skillnaden i levnadsstandard mellan romska minoriteter och EU-gränserna vid 

Medelhavet. Finland skall identifiera sitt ansvar och aktivt sträva efter att minska 

skillnader i levnadsstandarden genom internationellt samarbete för att stärka 

EU-medborgarnas grundläggande och mänskliga rättigheter, utvecklingssamarbete 

och undvika åtgärder som straffar människor som letar efter ett bättre liv bortom 

fattigdom. 

83. Ett Europa som kännetecknas av mänskliga rättigheter. Feministiska partiet vill 

bidra till att kärnvärdena i Europeiska unionen – jämlikhet, jämställdhet, värdighet, 

frihet, demokrati, rättsstatsprincipen och principen om mänskliga rättigheter – 

förverkligas. Målet är ett Europa som inte stänger sig inåt men öppnar sig utåt och 

strävar efter mänsklig, social och ekologisk hållbarhet över nationsgränserna. 

 

 

Mål 12: Feminism utan gränser 
 

Den feministiska invandringspolitiken strävar efter en värld som inte är definierad av hårda 

gränser och utestängande murar. Gränser skapar en uppfattning om “vi och dem”, väcker 

rädsla för andra människor och utgör grogrunden för nationalism och rasism. Feministiska 

partiet bygger världen på principen om att jorden tillhör alla. Att leta efter ett säkert och 

 



 

bättre liv skall vara en rättighet för alla, oavsett deras rättsliga, ekonomiska och sociala 

status. 

 

84. Säkra och juridiska vägar för personer som behöver skydd. Skyddat och lagligt 

inträde till landet tryggas genom att öka Finlands representantskap i krisländer och 

möjliggöra asylansökan i ursprungslandet, bevilja humanitära visum och underlätta 

familjeåterförening. Påverkan på EU-nivå till att avlägsna sanktionen för flygbolag 

som transporterar asylsökande som saknar uppehållstillstånd eller visum. Höjning av 

flyktingkvoten till 5 000 personer före 2021 och ökning av kvoten med tusen 

personer om året efter detta. 

85. Förstärkning av internationellt skydd. Återgång till uppehållstillstånd med 

humanitärt skydd som grund. Uppehållstillstånd kan beviljas med humanitärt skydd 

som grund om villkoren för asyl eller subsidiärt skydd inte uppfylls, men sökanden 

inte kan återvända till sitt hemland på grund av en dålig säkerhetssituation eller en 

miljökatastrof. En dålig säkerhetssituation kan vara en väpnad konflikt eller svår 

situation för de mänskliga rättigheterna. 

86. Återinföra tillfälligt uppehållstillstånd. Ett tillfälligt uppehållstillstånd beviljas 

personer vars asylansökan fått avslag och som inte kan returneras till 

ursprungslandet med myndighetsåtgärder på grund av brist på resedokument eller 

en annan tillfällig orsak. 

87. Inga barn i förvar. Förbud mot kvarhållande av minderårig. Säkerställande i 

lagstiftningen av tillräckliga social- och hälsovårdstjänster och adekvata 

yrkeskunskaper för förverkligandet av barnets rättigheter under asylprocessen. 

88. Garanterad rätt till familjeåterförening. Familjeåterförening underlättas och 

restriktiv lagstiftning som äventyrar anknytningspersoner rätt till familjeliv avvecklas. 

Krav på tillräckliga medel för uppehälle för minderåriga anknytningspersoner 

avskaffas som orimliga och eftersom de tydligt strider mot barnets rättigheter. 

Elektronisk ansökan om familjeåterförening tillåts för att de facto möjliggöra 

familjeåterförening.  

89. Bättre rättshjälp. Rätten till ett offentligt biträde återinförs för alla under 

asylintervjuer och tidsperioden för rätt att lämna in klagomål skall motsvara övriga 

tidsperioder i lagstiftningsprocessen. Den juridiska rätten till rådgivning och 

finansieringen för organisationer som arbetar med asylsökandes rättigheter tryggas. 

90. Utveckling av integrationen. Integrationsåtgärder inleds direkt efter ankomsten, 

även för asylsökande. Mentalvårdstjänster för asylsökande förbättras. Behandlingen 

av asylansökningar påskyndas. Möjligheter att arbeta och studera under 

asylprocessen underlättas. Integrationsträning på personens eget språk tryggas och 

på lång sikt sker en övergång till ett flerspråkigt och språkkunnigt samhälle som 

 



 

lockar kunniga personer i allmänhet. Integrationsstöd i dialogform för personer som 

beviljats uppehållstillstånd stärks, där stöd för studier i finska och svenska och 

sysselsättning ingår samt starkare stöd för skapandet av en identitet i det nya 

samhället. Språkmedvetna, finskspråkiga tjänster och handledning för personer som 

flyttat till Finland utökas. Segregation avvecklas genom att inkludera tjänster riktade 

till invandrare i tjänster för majoritetsbefolkningen. 

91. Jobb för befolkningen. Tillgångsprövningen för utländsk arbetskraft utanför EU och 

EES slopas. Erkännandet av tidigare färdigheter och kompetenser hos personer som 

flyttat till Finland förbättras. Jämförbarheten hos kvalifikationer och utbildningar 

genomförda utomlands förbättras och yrkeskunskaper erkänns för att främja 

anställning av invandrare. Supporttjänster för arbetssysselsättning och anställning, 

karriärplanering och entreprenörskap utvecklas. Vägar för att smidigt hitta och delta 

utbildningen skapas, inklusive utbildningar som främjar och fördjupar de redan 

tidigare färdigheter. Nivån på språkkunskaper som behövs inom kommunala tjänster 

sänks. 

92. Slut på tvångsutvisning. Att avlägsna personer som sökt skydd ur landet är inte 

mänskligt eller ekonomiskt försvarbart. EU spenderar miljarder på att per flyg 

transportera bort människor från EU:s område. Samtidigt har de personer som söker 

skydd i Europa betalat nästan dubbelt detta för att komma till Europa. Trots att 

länderna i Europa kontinuerligt har skärpt sin gränskontroll sedan början av år 2000 

har flyttrörelsen bara ökat. Ju svårare det är att komma till Europa, desto farligare 

situationer utsätts migranterna för. Returnering är nästan alltid en tragedi för 

personen i fråga och största delen av dem ger sig iväg pånytt. 

 

 

Mål 13: Hållbart och rättvist utvecklingssamarbete 
 

Feministisk politik handlar om global rättvisa. Av den västerländska kolonialismen har vi ärvt 

uppdelningen i fattiga och rika länder. 70 procent av de människor som lever i extrem 

fattigdom är kvinnor. Västerländska länder har producerat 80 procent av de historiska 

koldioxidutsläppen, men klimatförändringar och den därav följande flykten undan 

klimatkatastrofer belastar hårdast fattiga, kvinnor och ursprungsbefolkningar. Finland måste 

förbinda sig till principerna om hållbar utveckling, fortsätta arbeta för att främja Agenda 

2030 och säkerställa dess ambitiösa förverkligande. Gränsöverskridande samarbete mellan 

etniska grupper och nationaliteter är avgörande för att vi ska kunna skapa en genuint jämlik, 

jämställd och rättvis värld. 

 

 



 

93. Hållbar utvecklingspolitik. Ansvarig utvecklingspolitik kan förhindra konflikter, 

främja välstånd och stärka utvecklingsländernas oberoende från de koloniala arven. 

Jämställdhet, kvinnors och flickors rättigheter, förebyggande av multipel 

diskriminering och främjandet av minoriteters rättigheter måste vara en prioritering 

för Finlands utvecklingspolitik. 

94. Procentandel av BNP. Anslagen för utvecklingssamarbete höjs till 1 procent av 

bruttonationalprodukten. Minst 0,3 procent av detta belopp ska riktas till de mest 

utsatta staterna. Finansiering av aktörer i det civila samhället ökas till femton 

procent av Finlands faktiska utvecklingssamarbete. Utarbeta ett program och 

tidsplan för hur Finland ska uppnå dessa mål före 2030. 

95. Jämställdhet i utvecklingsprogram. Finland förbinder sig till EU:s mål. Enligt 

jämställdhetslagen måste jämställdhet vara antingen en stor del eller högsta 

prioritering i 85 procent av alla nya utvecklingssamarbetsprogram senast 2020. 

96. Främja mänskliga rättigheter framom ekonomisk tillväxt. Finland bör inte bedriva 

handel med auktoritära länder som trampar på mänskliga rättigheter. Handel kan 

vara ett verktyg som förpliktar handelspartner att göra betydande förändringar för 

att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna. Av internationella 

handelsavtal förutsätts mål med koppling till sociala dimensioner och jämställdhet 

och förhandsbedömning av könseffekter. Förverkligandet av handelsavtal och deras 

faktiska effekt för jämställdhet och mänskliga rättigheter övervakas med indikatorer 

lämpade för detta. 

97. Stifta en lag om företagsansvar. En lag stiftas för verkställande av FN:s vägledande 

principer för företag och mänskliga rättigheter, som förbinder företag att ta hand om 

den egna verksamhetens konsekvenser för de mänskliga rättigheterna. Företagen är 

skyldiga att kartlägga riskerna för kränkning av de grundläggande mänskliga 

rättigheterna inom den egna verksamheten och förhindra att riskerna förverkligas. 

Om brott mot de mänskliga rättigheterna sker trots detta, medverkar företaget till 

att situationen åtgärdas. Fastställa en rättvis sanktionsskala som reglerar 

bestraffningen av brott mot aktsamhetsplikten. 

 

Mål 14: Rättvisa arter emellan 
 

Feministiska partiets mål är ett samhälle där djur inte exploateras. Vi ifrågasätter 

människors självklara rätt att kontrollera och utnyttja andra djur. Djurens välmående bör 

inte underordnas människan nycker och ekonomiska profitbegär. Lagen måste erkänna 

djurens absoluta egenvärde, vilket skapar grunden för respektfull behandling av djur, 

eliminering av artdiskriminering och främjande av rättvisa mellan olika arter. 

 

 



 

98. Djurens rättigheter stärks. Djurens absoluta egenvärde skrivs in i djurskyddslagen 

och djurskyddsombud inrättas som tjänst. Användning av båsladugårdar och 

galvaniserade grisburar förbjuds och bättre skydd för de naturliga och artspecifika 

behoven hos djur, såsom bästa möjliga förverkligandet av rörelse och stimulans för 

alla djur, säkerställs oavsett deras ekonomiska nytta. Smärtfria levnadsförhållanden 

för djuren tryggas. 

99. Djurförsök och pälsindustrin avskaffas. Användningen av försöksdjur minskas 

drastiskt genom att investera i utvecklingen av alternativa metoder. Användningen 

av plågsamma djurförsök överges fullständigt och ett långsiktigt mål ställs upp för att 

slopa djurförsök. Pälsindustrin förbjuds och stöd erbjuds för omskolning och 

omanställning av pälsindustriarbetare. Export av avelsdjur för pälsindustrin från 

Finland till andra länder förbjuds. 

100. Stöd för hållbar matproduktion. Vegetabiliska produkter gynnas i beskattningen. 

Jordbruksbidrag riktas in till ekologiskt och etiskt hållbar växtbaserad 

livsmedelsproduktion och statsbidragen för köttproduktion avvecklas under en 

övergångsperiod. Vi påverkar på EU-nivå för strängare kriterier för märkning av 

ekologiska livsmedel som tar större hänsyn till djurs välbefinnande och för en ökning 

av andelen närproducerade och ekologiska livsmedel i offentliga upphandlingar. Stöd 

för en övergång till klimat- och djurvänlig vegankost och vegetarisk kost inom 

offentliga tjänster. 

 

 
 

 

 

 


