
Tio punkter för ett mer 
feministiskt och jämställt 
Hammarby-Skarpnäck
Hammarby-Skarpnäck kokar av aktivism och solidaritet. Här är 
vi många som vill och kan engagera oss för jämställdhet och 
jämlikhet. En socialistisk feminism genomsyrar Vänsterpartiets 
politik – och i vår stadsdel finns alla förutsättningar för att den 
ska omsättas i praktisk politik och frigöra oss alla i vår vardag.

 
2: God  

för-
skola för 
alla är en 
 feministisk  

fråga!
Tillgång till god och trygg bar-

nomsorg oavsett inkomst, bak-
grund eller arbetstider är en central 

feministisk fråga, och en förutsättning 
för ett jämställt arbetsliv. Barngrupperna 

i Hammarby-Skarpnäck är nu bland de 
största i Stockholm. Vi behöver fler förskollärare 

och fler förskoleplatser i vår stadsdel. Vänsterpartiet vill anställa 
genuspedagoger i förskolan så att traditionella könsroller 

och mönster konstant ska utmanas. Vi ska också 
arbeta för en nattöppen förskola i vår stadsdel 

så att alla föräldrar har möjlighet att 
arbeta.

 
1: Höjda 

löner i välfärden är 
en feministisk fråga!

Många boende i Hammarby-Skarpnäck 
 arbetar inom den lågavlönade välfärdssektorn, 

och kvinnor utgör den stora majoriteten av dem. 
Otrygga anställningar, påtvingad deltid, orimlig 
 arbetsbelastning och konstant stress är en verklighet 
för många kvinnor här. De otrygga anställningarna ska 
bort, alla ska ha rätt till heltid, och kvalitets- i stället 
för kvantitetstänk ska införas i välfärden. Vi satsar 

också stenhårt i vår budget på att få upp lönerna 
för de lägst avlönade: Vänsterpartiet plane-

rar höja lönerna med 5 procent för 
anställda  inom förskolan och 

om sorgen.



 
5: 

Tjejers 
sexuella och 
 reproduktiva 

 hälsa är en femi-
nistisk  fråga!

I en tid av nedskärningar inom vården 
drabbas ungdomar hårt, inte minst tje-
jer från socialt missgynnade grupper. Därför 
måste en ungdomsmottagning i stadsdelen öppna igen, med 
generösa öppettider och lättillgänglig information på flera 
olika språk. Ingen ung ska behöva hänvisas bort på 

grund av resursbrist som i dag sker på ungdomsmot-
tagningen. Vården och rådgivningen ska präglas av 

kulturell kompetens och ska även ägna sig åt 
uppsökande verksamhet i skolor och på 

 ungdomsgårdar.

8: 
Bostäder 

är en  
feministisk  

fråga!
Inget samhälle blir vare sig jämställt 

eller jämlikt utan värdiga bostäder för alla, 
oavsett inkomst, bakgrund och civilstånd. Kvinnors inkom-

ster är generellt lägre än mäns, vilket med dagens bostad-
spolitik påverkar deras möjlighet till ett vettigt boende. Kvinnor 
som lever med en våldsam partner måste ha möjlighet att flytta. 

Unga tjejer ska kunna flytta hemifrån för att kunna förverkliga 
sina drömmar. Bostadspolitiken ska vara soli darisk och feminis-

tisk, varför utförsäljningen av allmännyttan i vår stadsdel måste 
stoppas, ett hyres stopp i allmännyttan måste införas, och 

fler hyresrätter med rimliga hyror måste byggas 
på redan exploaterad mark.

4: 
Frihet 
från 

våld är 
en femi-

nistisk fråga!
Vänsterpartiet driver en 

 offensiv politik mot våld i nära rela-
tioner, som ju framför allt drabbar kvinnor och 
tjejer. Könsbaserat våld är en systematisk män-
niskorättskränkning, ett folkhälso problem och 
en konsekvens av den  patriarkala ordningen. 

Vi vill satsa resurser på att öka kompetensen 
hos  socialtjänsten och polisen för att möta kvin-

nor som utsatts för våld eller hot om våld. 
Till gången till skyddat boende måste 

också akut för bättras i vår 
stadsdel.

3: In  flyt ande 
över sitt  arbete är 

en  feministisk fråga!
Att kunna påverka sin arbetssituation och 

känna stolthet över sitt arbete är centralt för 
välmående. De som jobbar inom välfärdens 

kvinnodominerade yrken måste få inflytande över 
sitt arbete och förutsättningar för att ge bästa 
möjliga omsorg. För att detta ska kunna ske i vår 
stadsdel måste kommunen återta Hemmet för 

gamla som nu drivs i privat regi. Det måste 
också finnas kommunal personlig assis-

tans och hemtjänst i stadsdelen – 
inga fler utförsäljningar!

7: 
Norm-

kritik är en 
feministisk  

fråga!
Normer om maskulinitet, femininitet, 

 sexualitet och könsidentitet kan begränsa människor och åter-
skapar ofta patriarkala strukturer. Det är särskilt viktigt att barn och 

ungdomar lär sig ifrågasätta normer de fostrats in i. Därför driver 
Vänsterpartiet att normkritiskt arbete i olika former initieras i stads-
delens grund- och gymnasieskolor och ungdomsgårdar. I Hammarby-
Skarpnäck ska du kunna uttrycka din könsidentitet som du själv 

 önskar, älska vem du vill och bemötas med respekt och kunskap 
på förskolan, skolan, äldreomsorgen och fritidsgården. 

Vi  arbetar för att statsdelen ska satsa på att utbilda 
 personal i offentlig service inom normkritik och 

hbtq-frågor och att alla offentliga verksam-
heter ska hbtq-certifieras.

 
6: Ung domars 

fritid är en  
feministisk fråga!

Offentliga medel för fritid går oftast till 
aktiviteter som särskilt gynnar pojkar 
och unga män. Unga kvinnors fritids-
sysselsättning måste prioriteras och 
tjejers röster måste höras när offentliga 
aktiviteter planeras. Vänsterpartiet vill 

ge föreningsbidrag till grupper som job-
bar med feminism och jämställdhet och 

 aktiviteter som gynnar tjejer. Tjejer ska in-
volveras i planeringen av fritidssysselsättnin-

gen i stadsdelen. Vi vill också ha könsstatitstik 
på stadsdelens aktiviteter och på så sätt synlig-
göra orättvisorna och utöka just aktiviteterna 
för tjejer eftersom det stora flertalet som i 

dag besöker ungdomsgårdarna 
är pojkar.



10. Miljö-
frågor och feminism 

hör ihop! 
Att ifrågasätta tillväxthetsen,  exploa teringen 

av våra naturresurser och bilberoendet är viktiga 
feministiska frågor. Vi vill utmana den traditionella 

maskuliniteten genom att satsa på kollektivtrafik, ekolo-
gisk och vegetarisk kost och möjligheten till urbant och 
ekologiskt odlande. Hållbar utveckling av vår närmiljö 
ökar det demokratiska inflytandet för kvinnor och unga. I 
Hammarby-Skarpnäck finns alla förutsättningar för att 
bygga en hållbar och klimatsmart tillvaro. Vi vill bygga 

ut kollektivtrafiken, värna våra grönområden och 
satsa på cykel- och gångbanor. Andelen 

ekologisk och vegetarisk kost ska öka i 
offentligt drivna verksamheter i 

vår stadsdel.

9: Anti rasism 
och feminism hör 

ihop!
Könsmaktsordningen förstärker rasistiska 

strukturer och många kvinnor av utländsk härkomst 
drabbas av dubbel diskriminering och dubbel utsatthet. 

Hammarby-Skarpnäck är en stadsdel som präglas av 
mångfald och kulturell rikedom och så ska det förbli. Sam-
tidigt hotas vår stadsdel av rasister som vill riva ner våra 
nätverk och vända människor och grupper mot varandra. 
Vänsterpartiet står för en feministisk, antirasistisk politik 
och vi arbetar för en stadsdel där alla kan känna sig 

trygga. Tack vare Vänsterpartiet finns redan ett 
lokalt program mot rasism och nazism, och vi 

driver att Skarpnäcks kulturhus ska få i 
uppdrag att särskilt arbeta mot 

rasism.


