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.

1: Höjda
löner i välfärden är
en feministisk fråga!

Många boende i Hammarby-Skarpnäck
a rbetar inom den lågavlönade välfärdssektorn,
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största i Stockholm. Vi behöver fler förskollärare
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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.

3: Inflytande
över sitt arbete är
en feministisk fråga!

6: Ungdomars
fritid är en
feministisk fråga!

Att kunna påverka sin arbetssituation och
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I en tid av nedskärningar inom vården
Vänsterpartiet att normkritiskt arbete i olika former initieras i stads
stadsdel.
Inget samhälle blir vare sig jämställt
drabbas ungdomar hårt, inte minst tjedelens grund- och gymnasieskolor och ungdomsgårdar. I Hammarbyeller jämlikt utan värdiga bostäder för alla,
jer från socialt missgynnade grupper. Därför
Skarpnäck ska du kunna uttrycka din könsidentitet som du själv
oavsett inkomst, bakgrund och civilstånd. Kvinnors inkommåste en ungdomsmottagning i stadsdelen öppna igen, med
önskar, älska vem du vill och bemötas med respekt och kunskap
ster är generellt lägre än mäns, vilket med dagens bostadgenerösa öppettider och lättillgänglig information på
flera
på förskolan, skolan, äldreomsorgen och fritidsgården.
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som lever med en våldsam partner måste ha möjlighet att flytta.
grund av resursbrist som i dag sker på ungdomsmotpersonal i offentlig service inom normkritik och
Unga tjejer ska kunna flytta hemifrån för att kunna förverkliga
tagningen. Vården och rådgivningen ska präglas av
hbtq-frågor och att alla offentliga verksamsina drömmar. Bostadspolitiken ska vara solidarisk och feminiskulturell kompetens och ska även ägna sig åt
heter ska hbtq-certifieras.
tisk, varför utförsäljningen av allmännyttan i vår stadsdel måste
uppsökande verksamhet i skolor och på
stoppas, ett hyresstopp i allmännyttan måste införas, och
ungdomsgårdar.
fler hyresrätter med rimliga hyror måste byggas
på redan exploaterad mark.

9: Antirasism
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. Samtidigt 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.

10. Miljöfrågor och feminism
hör ihop!

Att ifrågasätta tillväxthetsen, exploateringen
av våra naturresurser och bilberoendet är viktiga
feministiska frågor. Vi vill utmana den traditionella
maskuliniteten genom att satsa på kollektivtrafik, ekologisk 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.

