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FEMINISTISKA PARTIETS 
KOMMUNALVALSPROGRAM

STADEN ÄR ALLA MÄNNISKORS HEM

Staden bör vara ett levande och trivsamt samhälle där var och en kan hitta sin plats och leva ett gott 
liv. Detta innebär att det finns hem för alla, rimligt prissatta hyresbostäder, förmånlig offentlig kollek-
tivtrafik och nära belägna tjänster.

I en fungerande stad kan alla invånare nå de tjänster de behöver, såsom butiker, daghem, sko-
lan, biblioteket, grönområden och hälsostationer, inom 15 minuter utan att behöva egen bil. Detta 
förutsätter närtjänster och goda trafikförbindelser. Vi vill bygga trivsamma och mångsidiga bo-
stadsområden där fotgängare, cyklister och de som rör sig med barnvagn och rullstol har det lätt 
att ta sig fram, bo och utöva sina intressen. I en fungerande stad är de offentliga utrymmena öpp-
na för användning av alla på samma villkor och information om tillgänglighet finns att få. Förmånlig 
offentlig kollektivtrafik stöder invånarnas rörlighet och minskar behovet av privata bilar. Trivsamma 
städer utvecklas inte på köpcentrumens och bilismens villkor.

I en fungerande stad har var och en rätt till en bostad. Bostadsbristen löses genom att bygga. De 
nya bostäderna bör i första hand vara rimligt prissatta hyresbostäder som även personer med låg 
inkomst har råd med.  

 1.   Stadsplaneringen bör stödja vistelse och trivsel. Detta innebär bland annat att det finns till-
räckligt med rekreationsområden och att stränderna planläggs för att möjliggöra användning 
av invånarna. Det bör vara tillåtet att vistas i offentliga utrymmen och detta bör vara möjligt 
även i andra utrymmen än i butiker och under andra tider än under butikernas öppettider.

2.   Alla nya offentliga utrymmen, från lekplatser till köpcentrum, bör vara tillgängliga och 
åtkomliga. Det bör tilldelas ett årligt, tillräckligt stort anslag för att reparera gamla utrym-
men. Inom offentliga byggprojekt bör det vara ett krav att utarbeta en tillgänglighetsplan till-
sammans med experter på tillgänglighet. Trottoarernas tillgänglighet bör beaktas även under 
vintersäsongen. 

3.   Offentliga utrymmen och exempelvis motions- och fritidsplatser bör vara nåbara och 
tillgäng-liga för alla. Detta betyder bland annat wc, omklädningsrum och tvättutrym-
men som inte är begränsade enligt kön eller utrymmen som erbjuder avskildhet för dem 
som behöver detta. Vi vill öka belysningen i offentliga utrymmen som upplevs som otrygga 
genom att lyssna på deras användare.

4.   Inom den offentliga kollektivtrafiken bör de hinderfria fordonens antal utökas och inom en 
lämplig övergångstid bör man övergå till full tillgänglighet.

5.   Kommunernas tjänster bör vara tillgängliga även för personer med låg inkomst. Vi vill se 
nedsatta prisklasser i kollektivtrafiken för arbetslösa, asylsökande, papperslösa och andra  
med knappa resurser som idag inte är berättigade till rabatter. Vi vill garantera motions- och 
rekreationstjänster även för personer med knappa resurser, asylsökande och papperslösa.
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6.   Varje kommuninvånare ska ha möjlighet till boende till ett rimligt pris. Kommunerna bör 
öka antalet tomter för bygge av bostäder med ett rimligt pris.

7.   Hemlöshet bör förebyggas, det bör tas fram modeller för tidigt ingripande och det bör finnas 
tillräckligt med ekonomiska resurser för detta ändamål. Man bör lyssna på de hemlösa och 
personer som hotas av hemlöshet redan då tjänsterna planeras. Vi vill öka stödformer som 
möjliggör självständigt och decentraliserat boende. Genom att skaffa mer information om 
orsakerna till hemlöshet kan hemlöshetsspiralen brytas.

8.   Personer med funktionsnedsättningar, äldre och andra personer i utsatt ställning bör ha 
självbestämmanderätt som förverkligas i kommunernas tjänster. Tjänsterna måste vara 
hinderfria och tillgängliga för alla.

9.   Personer med funktionsnedsättningar bör ha tryggad ekonomi. Kommunen måste garantera 
utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter även för dessa personer och stödja deras syssel-
sättning genom att till exempel forma deras arbeten och arbetsförhållanden. Läroanstalterna 
och arbetsplatserna i den offentliga sektorn ska vara tillgängliga för alla.

10.  Vi vill utöka stadsbornas och kommuninvånarnas möjligheter att göra sin röst hörd på kvar-
ters-, stadsdels- och stadsnivå. Vi vill stärka digitalt medborgarskap men samtidigt garantera 
att tjänsterna är enkla att nå även utanför de digitala systemen.

 
STADEN KÄNNER INGA GRÄNSER

I en fungerande stad förverkligas allas rättigheter oberoende av bakgrund, språk eller uppehållsgr-
und. I en fungerande stad är var och en fri att leva ett gott liv och kan känna sig trygg i det offentli-
ga rummet. I en välmående stad behöver ingen vara rädd för att bli stoppad av myndigheterna på 
grund av sin hudfärg eller sin antagna bakgrund eller bortstött av samhället på grund av tiggeri eller 
hemlöshet.

Vi vill förbättra de asylsökandes och papperslösas ställning och stödja dem som kommer hit 
genom att erbjuda husrum, språkutbildning, sysselsättningsmöjligheter och kunskap om det fins-
ka samhället. Förskolan och skolan, åldringsvården och sjukvården ska vara tillgängliga för alla män-
niskor oberoende av grunden för uppehåll. Vi behöver även trygga platser där det inte är tillåtet att 
hämta människor för avvisning.

11.  Rätten till nödinkvartering måste tryggas för alla, även för personer från övriga EU-länder 
och personer som kommer från länder utanför EU.

12.  Rätten till skolgång bör tryggas för alla barn i läropliktsålder som bor i kommunen, obe-
roende av deras uppehållsgrund. Akut hälsovård bör tryggas för alla och rätten till tillfälligt 
boende under en längre tid tillsammans med barnet bör tryggas för föräldrar till barn under 
ett år.

13.  Alla människor bör ha tryggad rätt till uppehälle.
14.  Kommunerna bör se till att de erbjuder tillräckligt med tjänster med låg tröskel för person-

er som upplevt våld eller lever under hot om våld, oberoende av personernas medborgarskap 
eller uppehållsgrund.

15.  Det bör finnas möjlighet till boende i egna förläggningar för asylsökande i en utsatt ställning, 
såsom personer som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet samt för ensamkom-
mande kvinnor, så att dessa personer kan känna sig trygga.

16.  Stödet till minderåriga asylsökande bör fortsätta som eftervård även efter att de blivit 
myndiga.

17.  Asylsökande bör erbjudas integrering direkt då de anlänt till landet för att förebygga margin-
alisering och stödja deras välmående och psykiska hälsa. 

18.  Antalet kommunplatser för kvotflyktingar och asylsökande som beviljats uppehållstillstånd 
bör utökas i synnerhet i städerna.
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19.  Integrationstjänsterna för invandrare bör utvecklas så att de förebygger marginalisering 
och ökar delaktigheten och stöd bör erbjudas på ett genomgripande sätt för inlärning av 
språkkunskaper och samhällsfärdigheter, fullgörande av grundskolans lärokurs, vidareut-
bildning och sysselsättning.

20.  Processen för att utvärdera likvärdigheten för utbildning utanför Finland och behörighet bör 
underlättas för att göra det lättare för invandrare att studera vidare och få arbete.

STADEN TILLHÖR ÄVEN BARN OCH UNGA

Vi vill skapa en stad för alla, där varje barn har möjlighet att växa upp fritt från stereotypa förvänt-
ningar och där varje barn har rätt att förverkliga sig själv utan begränsningar. I en fungerande stad 
görs barn och unga medvetna om sina rättigheter och uppmuntras till självbestämmande och soli-
daritet inom familjen, dagvården och skolan samt i samhället i övrigt. Att stödja barns och ungas 
välmående och förebygga marginalisering bör höra till kommunens viktigaste uppgifter. Detta skapar 
även välfärd på lång sikt.

För att bekämpa diskriminering och ojämlikhet krävs strukturella förändringar. Därför vill vi öka 
utbilningen för undervisningspersonal, anställda inom hälsovården och myndighetsanställda i jäm-
ställdhet mellan könen, jämlikhet, grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter samt möten 
mellan kulturer. Bedömningen av påföljderna för jämställdhet och jämlikhet av beslut och budgete-
ring samt påföljderna för barn bör vara genomgripande och bindande för kommunerna.

21.  Subjektiv rätt till dagvård bör återinföras i kommunerna och dagvården bör göras avgiftsfri, 
inledningsvis som ett pilotprojekt. Satsningar bör göras på daghemmen och kvaliteten hos 
småbarnsfostran stärkas med tillräckliga resurser. Detta innebär att antalet barnpedagoger är 
tillräckligt och att grupperna är tillräckligt små.

22.  Alla barn och unga bör garanteras en smidig skolgång från förskoleundervisning eller för-
beredande undervisning inför den grundläggande utbildningen till myndig ålder och unga 
bör erbjudas särskilt stöd vid brytpunkter under utbildningen.

23.  Alla barn och unga bör garanteras möjligheten att förverkliga sig själva utan begränsningar 
genom att frångå stereotypa förväntningar vid handledning med tanke på vidare utbildning 
och arbetslivet. Anonym arbetssökning bör tas i bruk vid kommunernas rekrytering.

24.  Elever med olika inlärningsstil bör stödjas genom ökad specialundervisning, fler skolgångs-
biträden och utökat tvärprofessionellt samarbete.

25.  Undervisningen i finska eller svenska som andraspråk bör utökas och studierna stödjas även 
efter det första året. Studier i det egna modersmålet bör stödjas för invandrarbarn. 

26.  Kommunerna bör vara förpliktigade att utreda följderna av sin idrotts- och motionspolitik 
för jämställdhet och jämlikhet.

27.  Barn och ungas psykiska hälsa bör stödjas genom att öka utbudet av tjänster med låg tröskel 
och satsa på samarbetet mellan kommunerna och den tredje sektorn. Den individuella 
elevomsorgen bör utökas för att stödja eleverna och förebygga marginalisering. Satsningar  
på att förebygga mobbning bör göras och aktivt ingripande vid mobbning bör stärkas.

28.  Unga bör erbjudas preventivmedel avgiftsfritt upp till 25 års ålder.
29.  Avgiftsfria och rimligt prissatta motions- och kulturtjänster för barn och unga bör stödjas. 

Ett försök med en modell för belönade socialarbete bör genomföras inom socialarbete som 
involverar unga personer.

30.  Fostran i demokrati och mänskliga rättigheter bör utökas i skolorna. Barn och ungas 
delaktighet och aktiva medborgarskap bör stödjas med kanaler för konkret inflytande. 
Delaktiggörande budgetering för unga bör tas i användning.


