Ett feministiskt perspektiv på de politiska fokusfrågorna i
verksamhetsplanen
Sedan 1996 har Vänsterpartiet varit ett feministiskt och socialistiskt
parti, vilket innebär att vi ska lägga ett feministiskt och socialistiskt
perspektiv på det arbete vi bedriver genom våra förslag till
verksamhetsplaner. Det räcker inte att citera partiprogrammets avsnitt
om patriarkatet, ett feministiskt perspektiv måste också finnas med i
t.ex. avsnitten om de politiska fokusfrågorna och den ideologiska
fördjupningen.
Politiska fokusfrågor
Ett hem för alla är en bra och aktuell politisk fråga som
distriktstyrelsen föreslår ska bli en fokusfråga. Jag delar den
uppfattningen. Distriktsstyrelsens förhoppning är att Vänsterpartiet
därmed ska framstå som bostadsbyggandets och hyresrättens parti. Men
vi borde också framstå som hyresgästens parti och lyfta fram att
hyresrätten idag är det dyraste boendet idag och att det är fler kvinnor
än män som bor i hyresrätter och att gruppen ensamstående kvinnor,
många pensionärer, betalar störst andel av sin inkomst på hyran.
Sjukvård för alla är också den en bra fokusfråga. Vårdcentralerna runt
om i länet behöver ett politiskt byte i landstinget! Att Vänsterpartiet
lyfter fram sex timmars arbetsdag på förlossningsavdelningarna är ett
bra och rimligt krav. Men det är inte enbart det faktum att det är
många kvinnor som arbetar inom vården som gör frågan till en
kvinnofråga. Det är också vem verksamheten riktar sig till, t.ex. i det
här exemplet födande kvinnor. Det är t.ex. flest kvinnor som blir
utbrända. Många kvinnor lider av endometrios och får inte den hjälp de
behöver. Att lyfta ett feministiskt perspektiv är att också arbeta för att
kvinnors sjukdomar lyfts och satsas på.
Jag yrkar
att följande stycke läggs till under rubriken Hem för alla:
Hyresrätten är idag det dyraste boendet och det är fler kvinnor än män
som bor i hyresrätter. Ensamstående kvinnor, varav många är
fattigpensionärer, betalar störst andel av sin inkomst i hyra.
Vänsterpartiet är också hyresgästernas parti och vi vill därför att
allmännyttan ska bygga billigare genom att pressa priserna utan att
göra avkall på kvaliteten för att därmed förbättra den ekonomiska
situationen för bland andra ensamstående kvinnor och
fattigpensionärer.

Jag yrkar
att följande stycke läggs till under rubriken Sjukvård för alla
En sjukvård för alla innebär också att kvinnor och män får lika
bemötande och att kvinnors sjukdomar tas på samma allvar som
männens. Kvinnor har rätt till en säker och trygg förlossning med
utvilade barnmorskor. Många kvinnor lider t.ex. av endometrios men får
inte den hjälp de behöver. Alla inom vården måste veta att kvinnors
och mäns s.k. normalvärden kan skilja sig åt och att kvinnor ofta ger
uttryck för sina symptom på ett annat sätt än männen.
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