نورشوبينج عادلة  ,متساوية و مستدامة

بماذا تنادي المبادرة النسائية  F! Norrköping؟

هل بإمكاننا بناء نورشوبينج تضمن المساواة ؟

 :حان الوقت لبدء سياسة طموحة تجاه المساواة ! نحن نريد

المساواة بالرواتب :تركيز الرواتب في المهن التي تهيمن فيها المرأة والتي أجورها أقل ممّا تستحق في المدرسة * ,
 .المستوصف و دور الرعاية

النقد الب ّن اء في المدارس و رياض الطفال  :توظيف مربيين خبراء بموضوع المساواة بما يدفع العمل النقدي ليكون اكثر *
 .نشاطا و استدامة

سياسة توظيف نشطة  6:ساعات عمل بيوم العمل ,الحق بالعمل بدوام كامل  ,عقود توظيف آمنة بدل من مشاكل التوظيف *
المؤقت  ,عند العمل بوظيفة على سبيل المثال ) التنظيف ( ,يجب المطالبة بالحصول على عقد التنظيف الجماعي و التدقيق
 . ,في شروط التوظيف

تنشيط التساوي بين الجنسين بالعمل  :قبل تشكيل لجنة المساواة و توظيف خبير استراتيجيات المساواة لدفع العمل الى بلدية *
 . .تنعم بالمساواة  .استخدم ميزانية المساواة

! من المؤكد أننا نستطيع

هل بإمكاننا ضمان و حماية حقوق النسان ؟

 :لدى المبادرة النسائية رؤية عن عالم تكون فيه حقوق النسان أمر واقع و متوفر للجميع  .نحن نريد

*  .وجود سكن لكل شخص :ايجاد مأوى لكل من يحتاجه و من ضمنهم مواطنو دول التحاد الوروبي

الحق بالذهاب للمدارس و الحد القتصادي الدنى :اتخاذ الجراءات اللزمة لضمان حق الطفال )الذين ليملكون حق *
 .القامة في السويد ( في اللتحاق بالمدارس  ,خطة عمل لتوفير المساعدة القتصادية للمتواجدين في السويد دون اوراق اقامة

حقوق الطفال  :التدقيق في عملية تحليل تبعات القرارات على الطفال في كل قضية  ,اتخاذ اجراءات لتحسين مدى تأثير *
 .حقوق الطفل في اتخاذ القرارات  ,حق التصويت في النتخابات البلدية منذ سن ال16

الحق في البيئات المتاحة  :التركيز على معالجة العوائق المادية في بيئة المدينة  ,تحليل ما يمكن للبلدية القيام به لتسهيل *
 .حياة الشخاص الذين يعانون من الضعف الدراكي

! من المؤكد أننا نستطيع

هل يمكننا حماية البيئة ؟

بلدية نورشوبينج حاليا تقوم بجهد اقل من المطلوب لتقليل انبعاث الغازات الدفينة  .نريد ان نضبط سرعة تنفيذ الجراءات و
 :أعمال الحفاظ على البيئة ! نحن نريد

مواصلت مستدامة  :الغاء الرسوم عن وسائل النقل الجماعي ,التشجيع على استخدام الدراجات الهوائية ,التقليل من ازدحام *
 .السيارات  ,الغاء الدعم الحكومي للمطار

 .طعام مستدام  :معيار نباتي في خدمات البلدية الغذائية  ,زيادة التركيز على انتاج الطعام العضوي *

*  .انتاج طاقة مستدام  :زيادة الستثمار في مجال انتاج الطاقة المتجددة

استهلك مستدام  :تعزيز القتصاد التشاركي بدل من طريقة الشراء ثم الرمي في النفايات على سبيل المثال انشاء مكتبة *
 .الملبس  ,مكتبة العدّة و مغسل الدراجات الكهربائية

! من المؤكد أننا نستطيع

ما هو الفارق الذي انجزته المبادرة النسائية !Fفي مجلس البلدية ؟

المبادرة النسائية ! Fتملك مقعدا في مجلس بلدية نورشوبينج منذ عام. 2014هناك قمنا بتمرير عدة أمور منها:

*  .هدف بلديّ واحد عن المساواة بين الجنسين

*  .سيتم ابراز خطة اجراءات واحدة ضد العنصرية و التمييز في المعاملة

 .أن الستمارات البلدية و الوراق البلدية ستحتوي على خيار إجابة ثالثة غير إجابتيّ رجل أو إمرأة *

 :وقد قمنا بدفع و تعجيل ما يلي

*  ..إعلن المساواة الوروبي الذي تم توقيعه

*  .سياسة الستثمار تم تغييرها حيث ان البلدية ستتوقف عن الستثمار في الوقود الحفوري

لقد تقدمنا بالعديد من الميزانيات المقترحة التي نظهر فيها كيفية تمويلنا لسياستنا المحلية  .نحن نريد الغاء الدعم الحكومي
 .المضر بالبيئة للمطار و مستع ّد ون لزيادة الضرائب لتمويل سياسة طموحة من أجل تحقيق المساواة  ,العدالة و الستدامة

ماذا نريد أكثر؟

 : www.finorrkoping.se/val-2018/اقرأ برنامجنا النتخابي الكامل هنا

هل لديك الفضول لتكون معنا ؟

معا ً نتطلع الى ان تكون القضايا النسائية في أعلى الجندات قبل و بعد النتخابات ! كل مساهمة هي مهمة  ,الصغيرة منها
 .كالكبيرة

! نرحب بتواصلكم معنا

www.finorrkoping.se

norrkoping@feministisktinitiativ.se

Feministiskt initiativ Norrköping

