Det är dags för en ambitiös
politik förjämställdhet! Vi vill:

Ett jämställt, jämlikt och
hållbart Norrköping

•

Jämställda löner: Lönesatsningar
på undervärderade och kvinnodominerade yrken inom skola,vård
och omsorg.

•

Normkritik i skola och förskola:
Anställ genuspedagoger som kan
fortbilda och driva på för ett mer
aktivt och kontinuerligt normkritiskt
arbete.

•

Vad vill F! Norrköping?

•

Kan vi skapa ett jämställt Norrköping?

Aktiv personalpolitik: 6 timmars
arbetsdag, rätt till heltid, trygga anställningar istället för missbruk av
visstidsanställning, vid upphandlingar av t ex städning ställa krav
på kollektivavtal och kontroll av de
anställdas villkor.
Aktivt jämställdhetsarbete: Inför
ett jämställdhetsutskott och anställ
en jämställdhetsstrateg för att driva
på arbetet för en jämställd kommun. Använd genusbudgetering.

Kan vi säkra mänskliga
rättigheter?
Feministiskt initiativ har en vision
om en värld där mänskliga rättigheter är verklighet för alla. Vi vill:
•

Rätt till tak över huvudet:
Härbärge för alla utsatta inkl.
EU-medborgare.

•

Rätt till skola och grundläggande
ekonomi: Uppsökande insats för att
erbjuda barn till papperslösa skolgång, riktlinjer om att ekonomiskt
bistånd kan ges till papperslösa.

•

Barns rättigheter: Noggrann
barnkonsekvensanalyser i alla
ärenden, insatser för att förbättra
barns rätt till inflytande över beslut,
rösträtt från 16 år i kommunvalet.

•

Rätt till tillgängliga miljöer:
Satsningar på att avhjälpa fysiska
hinder i stadsmiljön, analys av vad
kommunen kan göra för att underlätta för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar.

Kan vi rädda miljön?
Norrköpings kommun gör idag
alldeles för lite för att minska
utsläppen av växthusgaser. Vi vill
sätta fart på det och annat arbete
för att rädda miljön! Vi vill:
•

•

•

•

Hållbara transporter: Avgiftsfrikollektivtrafik, cykelsatsningar,
kraftigt minskad biltrafik, slopa
subventioner till flygplatsen.
Hållbar mat: Vegetarisk norm i
kommunala matserveringar, ökade
satsningar på ekologisk mat.
Hållbar energiproduktion: Större
satsningar på förnyelsebar energiproduktion.
Hållbar konsumtion: Främja
delande ekonomi istället för köp
och släng genom t ex klädbibliotek,
verktygsbibliotek och elcykelpooler.

Vilken skillnad har det gjort
med F! i fullmäktige?
F! har sedan 2014 en plats i
Norrköpingskommunfullmäktige.
Där har vi bl a fått igenom:
•

ett kommunalt mål om jämställdhet.

•

att det ska tas fram en handlingsplan mot rasism och diskriminering.

•

att kommunala blanketter och formulär ska ha ett tredje svarsalternativ utöver man och kvinna.

Vi har också drivit och skyndat
på så att:
•

en Europeisk jämställdhetsdeklaration har undertecknats.

•

placeringspolicyn har ändrats så
att kommunen ska sluta investera i
fossila bränslen.

Vi har tagit fram flera budgetförslag
där vi visar hur vi finansierar vår lokala
politik. Vi vill ta bort de miljöskadliga
subventionerna av flygplatsen och är
beredda att höja skatten för att finansiera en ambitiös politik för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet.

Nyfiken på att engagera dig?
Tillsammans ser vi till att
feministiska frågor hålls högt
på agendan innan och efter
valet! Varje insats är viktig,
liten som stor.
Välkommen att kontakta oss!
www.finorrkoping.se
norrkoping@feministisktinitiativ.se

Vad vill vi mer?
Läs hela vår valplattform här:
www.finorrkoping.se/val-2018/
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