
EN JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK
STOCKHOLMSREGION

Det är hög tid för ett feministiskt styre i Region Stockholm! Feministiskt initiativ prioriterar
invånarnas rättigheter och behov, inte privata aktörers intressen. Vi kämpar för ett hållbart
samhälle fritt från diskriminering och förtryckande maktstrukturer. Vi vill se en
välfungerande välfärd som ägs av alla och är till för alla. Vi ska tillsammans skapa och
förvalta en solidarisk Stockholmsregion.

Den regionala politiken måste genomsyras av en intersektionell analys och normkritik där vi
synliggör hur olika maktstrukturer som exempelvis rasism och sexism samverkar. Endast
genom en sådan analys kan vi se hur dessa strukturer påverkar olika invånares möjlighet att
ta del av det offentliga, bland annat tillgången till vård.

Vi vill utlysa klimatnödläge, göra kollektivtrafiken avgiftsfri, korta vårdköerna och göra
regionen till en attraktiv arbetsgivare som personal aktivt söker sig till, inte flyr från. En
jämställd och jämlik Stockholmsregion.

GÖR VÅRDEN TILL ETT FÖREDÖME FÖR PERSONAL OCH PATIENTER
Regionen som representant för det offentliga bör som arbetsgivare föregå med gott exempel
och ta hand om sina anställda - våra samhällsbärande yrkesgrupper. Istället visar regionens
personalbrist och dåliga arbetsvillkor på en ohållbar arbetssituation för regionanställda, inte
minst inom den livsviktiga vården. En rättvis regional arbetsmarknad  kräver både mer
personal och bättre arbetsvillkor.

Vårdskulden är en av regionens största utmaningar. Förutom uppskjutna operationer har
pandemin inneburit uppskjutna diagnostiseringar inom bland annat cancer-, diabetes-, och
transvården. Försenade diagnoser leder till ett ökat vårdbehov och högre krav på sjukvården.
Förlängda väntetider på akutmottagningarna har medfört dödsfall som hade kunnat
undvikas.

Kvaliteten i förlossningsvården måste höjas. Att föda barn kräver en lugn och trygg miljö och
möjlighet att fokusera på födandet utan tidspress. Förlossningar som sker i ett lugnare tempo
minskar risken för skador och komplikationer. En barnmorska per födande är en självklarhet
för en bra förlossningsvård. För att hela vårdkedjan ska fungera behövs en bättre gemensam
planering och struktur för både personella och ekonomiska resurser. När graviditet,



förlossning och eftervård görs inom samma enhet, med samma personal, leder det till en
tryggare och lugnare miljö för både födande och barnmorskor.

Feministiskt initiativ ställer sig emot besparingar inom vården och kräver trygga
anställningar, arbetstidsförkortning och lika lön för lika arbete.

● Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön

● Öka grundbemanningen inom vården och minska användandet av hyrpersonal

● Heltid och tillsvidareanställning ska vara en rättighet och norm

● Höj lönen inom lågavlönade jobb i offentliga sektorn

● Minska vårdvalen till fördel för närhetsprincipen

● Öka antalet vårdplatser till en överkapacitet på 5%

● Stoppa besparingar och investera i en kraftig utbyggnad av primärvården

● Anställ fler barnmorskor och öppna fler förlossningsplatser

● Öppna fler enheter med en sammanhållen vård för graviditet, förlossning och

eftervård

● Förbättra den kvalitativa uppföljningen av förlossningsvården utifrån födandes

behov och rättigheter

● Vården behöver styras om från ett fokus på akutvård till att fokusera på längre

perspektiv

● Öka mängden riktade insatser till personer som sällan söker vård

● Inför ett regionalt högkostnadsskydd för tandvård

● Vårdpersonal ska rekommenderas att screena för våldsutsatthet och sexuella

övergrepp

● Förbättra och utöka behandlingen för sexuellt våldsutsatta genom exempelvis

specialistmottagningar.

● Vården bör vara patientnära och utformas i dialog med patienter.

● Förbättra samverkan och samordning mellan psykiatri, primärvård och socialtjänst.

● Minska kötiderna och förbättra den psykosociala vården för barn, unga och vuxna.

EN JÄMLIK KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ALLA!
En välfungerande och tillgänglig kollektivtrafik är en grundbult i ett jämlikt och rättvist
samhälle där alla känner sig välkomna och delaktiga. Genom att göra kollektivtrafiken
avgiftsfri och tillgänglig för alla blir det inte bara enklare att välja bort bilen, vi skapar



också ett grönare, öppnare och rättvisare Stockholm. Kollektivtrafiken är en viktig del av
det offentliga rummet. Alla bör ha god tillgång till jobb, skola, affärer, vårdcentraler och
vänner utan att behöva oroa sig för resekostnad eller tillgänglighet. Människor mår bättre
om de kan röra sig fritt i samhället.
● Göra kollektivtrafiken avgiftsfri

● Bygga ut tvärförbindelser och öka turtätheten, särskilt i skärgården och på

landsbygden

● Göra alla våra färdmedel, stationer och hållplatser tillgängliga för alla.

● Ställa högre krav om bättre arbetsvillkor, kollektivavtal och jämställdhets- och

antidiskrimineringsarbete vid upphandling av kollektivtrafik

EN GRÖN FÖREBILD
Regionen konsumerar varor och beställer tjänster i en mycket stor utsträckning. Det är
därför avgörande att regionen använder sitt inflytande för att nå klimatmålen. Det är hög tid
för Region Stockholm att bli en förebild för andra regioner genom att i enbart använda sig
av gröna och etiska upphandlingar samt klimatsmarta lösningar för bland annat transport
och avfallshantering.
● Utlysa klimatnödläge i Region Stockholm

● Region Stockholm ska minska sina växthusgasutsläpp till netto noll senast år 2030

● Växtbaserad mat med lågt klimatavtryck ska vara norm i regionala verksamheter

● Regionen ska i kommande upphandlingar enbart köpa in etiskt producerad el från

förnybara källor


