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Känner du också att 

något viktigt fattas i 

riksdagen? 

TIARAFEMINISTEN  

PÅ NÄTET: 

Våga vara  

feminist på  

valdagen! 

Feministiskt initiativ 

Kryssa 12 

Linnéa Sjögren 



 Vill du också: 

 
 Riva upp FRA-lagen? 
 

 Individualisera föräldra-
försäkringen? 

 

 Ha 6 timmars arbetsdag? 
 

 Skapa ett samhälle  
           tillgängligt för alla? 
 

 Ha en familjepolitik  
           bortom normen? 
 

 Låta all politik genomsyras av ett 
feministiskt antidiskriminerings- 
perspektiv? 

 

Då ska du rösta på Feministiskt ini-

tiativ och Kryssa Tiarafeministen 

Linnéa Sjögren i riksdagsvalet 2010!  

man utan funktionsnedsättning eller sjukdom. Nor-
men är antagligen dessutom anställd på heltid eller 
framgångsrik egenföretagare. Om det är mallen man 
ska passa in i för att vara helt rätt 2010, vad blir vi 
andra?  

Rösta på Feministiskt initiativ i Riskdagsvalet 2010 och 

kryssa Tiarafeministen Linnéa Sjögren; för en feminist-

isk vision bortom sakfrågor. 

 

 

 

Varför Fi och inte en annan 

feministkandidat?  

Vi som kandiderar för Fi har vårt parti bakom oss i alla 

frågor vi driver. Feministkandidater i andra partier har 

inte nödvändigtvis stödet för att genomföra frågorna 

de brinner för. Genom att stödja dem stödjer du även 

partier som fortsätter genomföra anti-feministisk poli-

tik. Genom att ge din röst till Fi får du dels in en 

blåslampa på dessa partier och dels ges de andra femi-

nisterna mer utrymme för att lyfta och driva dessa 

frågor i sina egna partier, alla vinner helt enkelt! 

TIARAFEMINISTEN—BORTOM SAKFRÅGOR 

Vad är det som saknas i Riksdagen? Är det 
person som vill lyfta frågan om löneklyftor, 
diskriminering och mäns våld mot kvinnor? 
Nej, det finns redan personer som har dessa 
åsikter och säger sig vilja lösa dessa pro-
blem, varför händer ingenting? 

Det som saknas är ett feministiskt perspek-
tiv som ser att dessa frågors gemensamma 
nämnare är den struktur som vi kallar köns-
maktsordningen. Med insikt om detta kan vi 
se att för att uppnå den jämställdhet vi strä-
var efter måste vi också jobba mot diskrimi-
nering pga etnicitet, sexualitet, funktion-
alitet, ålder mm.  

          Det system som vi har nu bygger på 
att det finns ett ”bättre” som är motsatsen 
till något ”sämre”. Den som bedöms som 
sämre hamnar i en position som leder till 
diskriminering och den som bedöms som 
bättre blir den norm som alla förväntas 
sträva efter. Denna norm påverkar alla be-
slut som tas oavsett om det rör sig om infra-
struktur, föräldraförsäkring eller national-
ekonomi. Någon blir alltid gynnad och nå-
gon annan missgynnad. Jag vill synliggöra 
och motverka detta. 

Om man generaliserar skulle man kunna 
säga att det ”bästa” du kan vara i Sverige just 
nu är en vit, medelålders, heterosexuell 


