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Hva er Feministisk initiativ?
Feministisk initiativ (Fi) Bergen – Hordaland er et feministisk og antirasistisk parti som
arbeider for likestilling og mot diskriminering. Grunnlaget vårt er en inkluderende og
interseksjonell feminisme.

Hva betyr interseksjonalitet?

Interseksjonalitet innebærer å se alle former for undertrykkelse samlet – fordi de virker
samlet. Diskriminering på bakgrunn av kjønn kommer i tillegg til diskriminering på bakgrunn
av seksuell legning, kjønnsidentitet, alder, klasse, funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge,
etnisitet eller statsborgerskap. De mest utsatte i samfunnet vårt er ofte de som diskrimineres
på flere områder.
Grunnprinsippet vårt er at hvert enkelt individ skal ha like mye makt til å påvirke samfunnet
og sitt eget liv. Alle mennesker har like stor verdi og alle mennesker er ressurser. Vi vil utjevne
makt og gjøre Bergen til en mer likestilt by.
Angår dette meg da?
Arbeidet med å forebygge og forhindre strukturell diskriminering er ikke en særinteresse
– det angår oss alle. Et likestilt samfunn er til det beste for de fleste.
Vold i nære relasjoner, voldtekt, seksuell trakassering, rasisme, sexisme, diskriminering
på bakgrunn av funksjonsvariasjoner eller seksuell legning – vi går til valg fordi vi lenge
nok har etterlyst en politisk vilje til å ta disse temaene på alvor. Kvinner, LHBT-personer,
minoritetsgrupper, mennesker med funksjonsvariasjoner, flyktninger, papirløse og andre
som daglig kjenner diskriminering på kroppen skal bli sett og hørt.

Hvilken side står dere på sånn rent politisk?

Vi er et blokkuavhengig rosa parti. Vi tar ikke et steg til høyre eller til venstre – men et steg
framover. Likestillingsspørsmål lar seg ikke plassere innenfor den tradisjonelle politiske
aksen. Venstresidens kamp for et klasseløst samfunn og høyresidens fremheving av
individets frihet har røtter i økonomiske ideologier som sosialisme og liberalisme. Slik vi ser
det strekker ingen av disse ideologiene lenger til.

Hvorfor lokalpolitikk – kan dere ikke være engasjerte fra utsiden?

Feminisme og antirasisme handler i bunn og grunn om menneskerettigheter. De gjelder for
alle – i teorien. Feministisk initiativ vil arbeide for et samfunn hvor menneskerettighetene
fungerer også i praksis. Dette må begynne lokalt. Hvis vi tillater diskriminering i byrommet
vårt, i barnehagene, i skolene, på helsestasjonene eller på arbeidsplassene våre, er et likestilt
samfunn utenfor rekkevidde.
En inkluderende og interseksjonell feminisme er verktøyet som trengs for å oppnå likestilling.
Vi vil ta plass i maktens rom for å gjøre de endringene som skal til – i samarbeid med gode
krefter lokalt og i politikken. Vi gjør det sammen!
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1: Helse og omsorg – en trygg by
Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil utforme en feministisk og antirasistisk
helse- og omsorgspolitikk. Vi vil jobbe for mer inkluderende og forebyggende helse- og
omsorgstjenester for alle – uavhengig av kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, alder, klasse,
funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet eller statsborgerskap.
Ulike mennesker har ulike behov, men skal bli møtt med samme omtanke og kompetanse.
Alle skal føle seg trygge og bli ivaretatt. Vi vil øke den flerkulturelle forståelsen i helse- og
omsorgssektoren. Vi vil øke kunnskapen om seksuell helse, uansett hvilken legning du har. Vi
vil sikre tilgang til helsehjelp, uansett hvilket statsborgerskap du har. Tryggheten din skal ikke
være avhengig av funksjonsvariasjonene dine.
Mange organisasjoner arbeider allerede lokalt med å forebygge diskriminering innen helseog omsorgsarbeid. Med økte ressurser kan disse fortsette og utvide det viktige arbeidet som
allerede gjøres.
Vi vil at ansvaret for å heve kompetansen om likestillingsarbeid og antirasisme i helse- og
omsorgssektoren skal ligge hos et likestillingssenter, som skal forske på og forebygge
diskriminering og vold. Slik står de ansatte bedre rustet til å møte medmennesker med
varierte utfordringer og behov.

Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil:
1.1 Opprette et likestillingssenter med ansvar for å heve kompetansen i likestillingsarbeid og
antirasisme i alle offentlige instanser, utdanningsinstitusjoner og i næringslivet.

1.2 Bedre tilgang til helsehjelp for asylsøkere, papirløse og flyktninger gjennom målrettet
informasjon, og et tilbud om gratis legeundersøkelse innen en måned etter ankomst.

1.3 Videreutvikle dagens helsetilbud spesielt tilpasset mennesker med minoritetsbakgrunn,
med fokus på familieplanlegging, prevensjon, foreldreveiledning og kulturforståelse.

1.4 Øke støtten til Empo Flerkulturelt Ressurssenter, med særlig fokus på kvinnehelse,
psykisk helse og holdningsskapende arbeid mot helseskadelige tradisjoner.

1.5 Øke støtten til Omsorgsbasen og Utekontakten, med særlig fokus på lavterskel helse- og
omsorgstilbud for prostituerte og ofre for menneskehandel.

1.6 Øke støtten til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

(LLH) Bergen og Hordaland, med særlig fokus på holdningsskapende arbeid blant unge i
distriktene, seksuell helse og HIV-forebygging.

1.7 Gjeninnføre støtten til Selvhjelp til innvandrere og flyktninger (Seif), med særlig fokus på
arbeid blant LHBT-personer og vold i nære relasjoner.

1.8 Tilby gratis prevensjon til alle, samt informere om, og tilrettelegge for, ikke-hormonelle
prevensjonsmidler.
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1.9 Øke antallet foreldre-og-barn-sentre, hvor foreldre som ikke mestrer foreldrerollen kan
bo sammen med sine barn og få pedagogisk opplæring i håndtering av foreldrerollen.

1.10 Fjerne begrensningene på bruk av borgerstyrt personlig assistanse (BPA) utenfor
Bergen kommune i mer enn fem uker per år.

1.11 Sørge for at personer med funksjonsvariasjoner skal ha god tilgang på moderne utstyr
og teknologi for å bedre tilgjengelighet og livskvalitet.

1.12 Ta i bruk nødappen Smart113 eller tilsvarende i kommunen.
1.13 Jobbe for at en betydelig større andel av arbeidsstyrken i hjemmesykepleien er
faglærte.

1.14 Sørge for at alle ansatte i helse- og omsorgstjenester skal fremlegge vandelsattest.
1.15 Jobbe for en kvalitetssterk og verdig eldreomsorg.
1.16 Utrede forsøk med demenslandsby, slik som i Stavanger og Oslo.
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2: Frihet fra vold – en ansvarlig by
Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil utforme en feministisk og antirasistisk
politikk mot vold – uavhengig av kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, alder, klasse,
funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet eller statsborgerskap.
Frihet fra vold er en grunnleggende menneskerettighet. Gjennom forebygging av vold i nære
relasjoner, voldtekt, seksuell trakassering, sjikane, trusler og krenkelser kan vi skape en by
der alle våre innbyggere føler seg trygge - både i og utenfor hjemmet.
Vi vil øke fokuset på forebyggende kunnskapsarbeid om vold i nære relasjoner. Bergen
trenger et mer systematisk og langsiktig forebyggingsarbeid som vi mener starter med å øke
støtten til organisasjoner som bistår og beskytter voldsutsatte voksne og barn.
Vold er ikke kjønnsnøytral. Statistikk forteller oss at de fleste voldsutøvere er menn. Derfor
må menn inkluderes i det forebyggende arbeidet mot vold. Vold som utøves av kvinner, vold i
likekjønnede relasjoner og vold mot barn må også synliggjøres og tas på alvor.
Utnyttelse av mennesker for seksuelle formål er en form for vold og bryter med
menneskerettighetene. Vi vil arbeide for at kommunen tar større ansvar for å øke
bevisstheten og kunnskapen om menneskehandel og prostitusjon.
Vi vil styrke seksualundervisningen i skolen for å forebygge og forhindre seksuell
trakassering, seksualisert vold og voldtekt. I tillegg vil vi at ansvaret for å heve kompetansen
om likestillingsarbeid og antirasisme skal ligge hos et likestillingssenter som skal forske på og
forebygge diskriminering, seksuell trakassering og vold.

Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil:
2.1 Opprette et eget krisesenter for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner med
tilleggsproblemer innen rus/psykiatri – uten krav om rusfrihet.

2.2 Opprette et eget krisesenter for menn utsatt for vold i nære relasjoner med
tilleggsproblemer innen rus/psykiatri – uten krav om rusfrihet.

2.3 Opprette et likestillingssenter med ansvar for å heve kompetansen i likestillingsarbeid og
antirasisme i alle offentlige instanser, utdanningsinstitusjoner og i næringslivet.

2.4 Heve kompetansen i likestillingsarbeid og antirasisme i alle organisasjoner som

arbeider med personer som er utsatt for vold og menneskehandel, også med hensyn til
funksjonsvariasjoner, kjønnsvariasjoner og LHBT-perspektiver.

2.5 Øke støtten til Omsorgsbasen og Utekontakten, med særlig fokus på lavterskel helse- og
omsorgstilbud for prostituerte og ofre for menneskehandel.

2.6 Gi fast støtte til Prosjekt Aurora, da forutsigbar drift er avgjørende for å bygge relasjoner
til brukere i en særlig utsatt gruppe.
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3: Ruspolitikk – en medmenneskelig by
Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil utforme en feministisk og antirasistisk ruspolitikk.
Vi vil se på rusproblematikken med et nødvendig kjønnsperspektiv og med et individuelt
brukerfokus.
Utredninger viser at Bergen kommune ikke følger loven om å gi beskyttende tilbud til
voldsutsatte med rus og/eller psykiske problemer. Denne mangelen er den mest alvorlige
bristen og det største avviket fra krisesenterloven. Mennesker som er ofre for vold i nære
relasjoner skal beskyttes, uansett hvilke tilleggsutfordringer de måtte ha.
Et godt velferdssamfunn forutsetter prioritering av de mest sårbare samfunnsgruppene.
Mennesker med tung rusavhengighet må få tilpasset og egnet hjelp til å bli rusfrie. Vi vil øke
støtten til organisasjoner som allerede arbeider for og med særlig utsatte grupper. I stedet
for flere møteplasser for rusbrukere vil vi fokusere på tilgang til og oppfølging i egen bolig.
Kvinner og menn kan ha ulik rusatferd og -problematikk, ulike behandlingsbehov og
reaksjoner på behandling. Vi vil jobbe for et fullverdig og helhetlig kjønnsspesifikt
behandlingsapparat, som også tar hensyn til seksuell legning, kjønnsidentitet, alder, klasse,
funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet eller statsborgerskap.
Vi vil arbeide for systematisk tidlig identifisering av gravide rusmisbrukere, tidlig intervensjon,
og tilstrekkelig og helhetlig oppfølging av mor og barn, med barnet i fokus.

Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil:
3.1 Opprette et eget krisesenter for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner med
tilleggsproblemer innen rus/psykiatri – uten krav om rusfrihet.

3.2 Opprette et eget krisesenter for menn utsatt for vold i nære relasjoner med
tilleggsproblemer innen rus/psykiatri – uten krav om rusfrihet.

3.3 Opprette et likestillingssenter med ansvar for å heve kompetansen i likestillingsarbeid og
antirasisme i alle offentlige instanser, utdanningsinstitusjoner og i næringslivet.

3.4 Arbeide mot innføring av alternativer til opptrapping på LAR-medikamenter under

graviditet, for å beskytte fosteret fra rusrelaterte skader og gi mor bedre muligheter til å
ivareta sitt barn.

3.5 Øke antallet forsterkede helsestasjoner med kompetanse til å følge opp gravide
rusmisbrukere.

3.6 Lage en egen handlingsplan for foster, spedbarn og barn av gravide rusmisbrukere.
3.7 Gjøre botreningssentre for rusmisbrukere kjønnsdelte.
3.8 Utrede mulighetene for å tilby LAR i hjemmet.
3.9 Lage en egen handlingsplan for kvinner i rus.
3.10 Øke bemanningen i Utekontakten, med fokus på å forebygge rusmisbruk blant unge.
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4: Arbeid og bolig
– en inkluderende by
Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil utforme en feministisk og antirasistisk arbeid-,
sosial- og boligpolitikk som sikrer like rettigheter og muligheter – uavhengig av kjønn, seksuell
legning, kjønnsidentitet, alder, klasse, funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet eller
statsborgerskap.
Menneskers likeverd er ikke det samme som likhet. Utsatte grupper og minoritetsgrupper
er ikke homogene grupper. Ulike mennesker møter ulik diskriminering og noen møter flere
former for diskriminering samtidig – både i arbeidslivet og når de skal skaffe seg bolig.
Funksjonsvariasjoner avgjør ikke arbeidsdyktighet. Alder, etnisitet og hudfarge skal ikke være
et hinder i ansettelsesprosessen. Vi vil at Bergen og Hordaland skal rekruttere bevisst og
sikre like vilkår for alle arbeidstakere. Vi vil sørge for at heltid er en rettighet og at deltid er en
mulighet.
Et feministisk velferdsbegrep krever et nytt syn på forholdet mellom arbeid og fritid. Bergen
og Hordaland har et stort arbeidsgiveransvar. Flere forsøk med seks timers arbeidsdag kan
redusere sykefravær, bedre arbeidsmiljø og øke effektiviteten og trivselen blant de ansatte.
Vi vil jobbe for sosial utjevning. Dagens boligmarked preges av segregering og den
kommunale boligpolitikken karakteriseres av boligmangel, lang ventetid og økende
ghettofisering. Vi ønsker et boligmarked som fremmer likestilling, sosial inkludering, sikkerhet
og selvstendighet. Alle skal kunne føle seg inkluderte og trygge i nærmiljøet sitt.

Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil:
4.1 Sette i gang flere prøveprosjekter med mål om å innføre seks timers arbeidsdag med full
lønnskompensasjon i alle offentlige virksomheter.

4.2 Opprette et likestillingssenter med ansvar for å heve kompetansen i likestillingsarbeid og
antirasisme i alle offentlige instanser, utdanningsinstitusjoner og i næringslivet.

4.3 Øke støtten til Empo Flerkulturelt Ressurssenter og Miks Ressurssenter for integrering og
samhandling.

4.4 Sikre tilgang til psykisk helsehjelp og øke kompetansen om psykiske lidelser innen alle
instanser som har kontakt med asylsøkere, papirløse og flyktninger.

4.5 Arbeide for å øke kunnskap om LHBT-rettigheter innen alle instanser som har kontakt
med asylsøkere, papirløse og flyktninger.

4.6 Innlemme enslige mindreårige asylsøkere under barnevernets omsorgsansvar, og styrke
kompetansen om enslige mindreårige asylsøkere innen både barnevern og politi.

4.7 Styrke tilgangen til og heve kvaliteten på tolketjenester for asylsøkere, papirløse og
flyktninger.
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4.8 Utrede muligheten for at Hordaland politidistrikt kan innvilge flere midlertidige
arbeidstillatelser for asylsøkere.

4.9 Opprettholde opplæringstilbudet for norskopplæring og samfunnskunnskap på Nygård
skole.

4.10 Endre reglene knyttet til psykiatriboliger i Bergen, slik at brukere med helsebedring kan
bytte fra tett oppfølging til mindre tett oppfølging – uten å miste sin rett til psykiatribolig.

4.11 Sørge for en døgnåpen tegnspråk-tolketjeneste.
4.12 Stille krav til at alle utbyggere, store som små, setter av mellom 10 og 15 prosent av
sine boenheter til dem som står i kø for å få kommunal bolig.

4.13 Sørge for sosial utjevning gjennom å øke kommunale kjøp og salg av enkeltstående
boliger, i områder med høy andel av kommunal eiendom.
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5: Byutvikling, klima og kollektivtransport
– en tilgjengelig by
Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil utforme Bergen som en feministisk og antirasistisk
timinuttersby, der alt du trenger i hverdagen ligger innen en gangavstand på ti minutter.
Vi vil bygge byen for borgerne, ikke bilen. Vi vil stille større krav til utbyggerne og ta tilbake
planleggingsmakten.
Timinuttersbyen vil bidra til et mer likestilt familieliv – uavhengig av kjønn, seksuell legning,
kjønnsidentitet, alder, klasse, funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet eller
statsborgerskap.
Vi vil jobbe for fortetting av bykjernen og områder med mange arbeidsplasser. En økt
satsning på kollektivtransport og alternative transportformer vil gi en tilgjengelig by for alle
– og ikke ekskludere og diskriminere dem med dårlig økonomi eller funksjonsvariasjoner. En
kompakt by er også en klima- og helsevennlig by. Dårlig byluft skal ikke hindre deg i å bevege
deg fritt utendørs.
Byen skal bygges slik at alle skal ha like muligheter til å leve gode og likestilte liv. Alle
skal ha lik tilgang til å benytte seg av de felles byrommene våre og møteplassene
der, også rullestolbrukere, svaksynte, blinde, hørselshemmede, døve og andre med
funksjonsvariasjoner. Byen vår skal være inkluderende og trygg – og fri for diskriminerende
reklame.

Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil:
5.1 Arbeide for et billigere og bedre kollektivtransporttilbud, og for at Bergen kommune på
lang sikt gjør all kollektivtransport avgiftsfri.

5.2 Fjerne nattaksten umiddelbart og sette i gang en prøveordning med gratis
kollektivtransport om natten.

5.3 Arbeide for å opprette et sentrum fritt for private kjøretøyer og fremme tiltak for å
redusere NOx-nivået i luften.

5.4 Legge til rette for fortetting ved å flytte godsterminalen, rive Bygarasjen og fjerne Dokken
som havneområde.

5.5 Ta tilbake planleggingsmakten ved først å kutte antallet dispensasjoner fra byggeplaner.
5.6 Stille krav om at det skal finnes skoler, barnehager, eldreomsorg, lekeplasser,
ballspillarenaer og kollektivtilbud – før det tillates nybygg.

5.7 Ha flere bilfrie soner, blant annet på Klosterplassen på Nordnes.
5.8 Omdisponere parkeringsplasser slik at tiltak som Bildeleringen kan overta disse.
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5.9 Vurdere å øke bompengeavgiften.
5.10 Vekke til live døde grøntarealer og skape liv i alle bydelene.
5.11 Ta i bruk allmenningene våre som fellesareal for folk og frivillighet.
5.12 Legge sterkere føringer for en byutvikling med fokus på universell utforming.
5.13 Innføre kjønnsnøytrale garderobetilbud, stellerom og toaletter i offentlige bygg og
virksomheter – som et tillegg til de eksisterende fasilitetene.

5.14 Sørge for trygge sykkelveier og gode parkeringsmuligheter for sykkel, samt innføre
gratis sykkelbillett på offentlig transport.

5.15 Arbeide for at hele den kommunale bilparken skal bestå av el-biler.
5.16 Arbeide for at parkeringsavgiftene skal investeres i kollektivtransport.
5.17 Arbeide for å øke sikkerhet, kvalitet og brukervennlighet i taxinæringen.
5.18 Styrke transporttjenesten for mennesker med funksjonsvariasjoner (TT-ordningen) i
fylkeskommunen.

5.19 Støtte tiltak som gjør overgangen til et digitalt samfunn enklere, særlig for eldre.
5.20 Arbeide for nulltoleranse for sexistisk, objektiviserende og diskriminerende reklame i
byrommet, og på sikt et byrom fritt for reklame.

5.21 Arbeide for at strippeklubber ikke får skjenkebevilling
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6: Barnehage og skole – en bevisst by
Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil utforme en feministisk og antirasistisk barnehageog skolepolitikk, med interseksjonell normkritikk som verktøy. Vi vil jobbe for en leksefri
heldagsskole, der alle barn blir møtt med respekt og omsorg – uavhengig av kjønn, seksuell
legning, kjønnsidentitet, alder, klasse, funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet eller
statsborgerskap.
Vi vil innføre normkritisk pedagogikk som et verktøy i barnehage og skole. Normkritikk
handler om å synliggjøre normer som styrer oppfatninger og vurderinger.
Vi vil lære barna våre at de skal få være seg selv. Vi vil lære dem at det er lov å bryte, vri
eller følge forventningene i den grad de selv ønsker. Normkritikk er bevisstgjøring og kan
bekjempe trange kjønnsroller og begrensende stereotypier. På sikt kan det også bidra til mer
bevisst studie- og yrkesveiledning og et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.
Vi har tiltro til at barn kan reflektere kritisk over normene som finnes i samfunnet vårt.
Dette forutsetter at barnehager og skoler tar likestilling på alvor og at de får ressurser til å
prioritere likestilling. Kunnskapen som trengs om likestillingsarbeid og antidiskriminering skal
være tilgjengelig for alle lærere og pedagoger.
Vi vil opprette et kompetansesenter for likestilling og antidiskriminering, som skal forske på
og forebygge diskriminering, seksuell trakassering og vold, med et normkritisk perspektiv.
Senteret skal ha som mål å tilby to timer undervisning til skoleelever hvert år, og bistå lærere,
barnehagepersonell og ansatte i SFO med kursing i likestilling og antidiskriminering.
Med interseksjonell normkritikk som verktøy vil barnehager og skoler være i stand
til å forhindre og forebygge diskriminering og krenkelser. Dette gjelder også i
seksualundervisningen – et fagområde som neglisjeres i stor grad. Seksualundervisningen
må handle om respekt, grensesetting og samtykke, og variasjoner i seksualitet.
Seksualundervisningen skal bidra til å forebygge og forhindre seksuell trakassering,
seksualisert vold og voldtekt.

Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil:
6.1 Opprette et likestillingssenter med ansvar for å heve kompetansen i likestillingsarbeid og
antirasisme i alle offentlige instanser, utdanningsinstitusjoner og i næringslivet.

6.2 Innføre normkritisk pedagogikk i barnehage og skole.
6.3 Tilby kurs og etterutdanning for lærere og ansatte i normkritisk pedagogikk.
6.4 Jobbe for at hver skole har en ansatt kontaktperson som jobber med problemstillinger
knyttet til diskriminering og menneskerettigheter.

6.5 Motvirke et framtidig kjønnsdelt arbeidsmarked gjennom bevisst rådgiving og studie- og
yrkesveiledning.

6.6 Videreutvikle prosjektet «Likestilling i barnehagene i Bergen».
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6.7 Sørge for at barn med særskilte behov prioriteres og gis tilstrekkelige ressurser.
6.8 Sørge for å bedre universell utforming av skolene.
6.9 Sørge for at alle skoler har en omfattende og obligatorisk seksualundervisning basert på
normkritikk.

6.10 Styrke morsmålsundervisningen for barn med andre morsmål enn norsk, inkludert
nordiske språk og tegnspråk.

6.11 Gi hørende barn av døve foreldre (CODA) rett på opplæring i tegnspråk.
6.12 Jobbe for at all undervisning i skolene i Bergen og Hordaland skjer på et vitenskapelig
og sekulært grunnlag, og motarbeide forkynnelse i skoletiden.

6.13 Sørge for at gudstjenester i hovedsak ikke arrangeres i skoletiden.
6.14 Jobbe for å øke lærertetthet, minske elevgrupper og bedre skolebygg for et godt
læringsmiljø.

6.15 At kommunen øker antall administrativt ansatte i barnehage og skole, slik at lærere skal
kunne fokusere på sitt pedagogiske oppdrag.

6.16 Jobbe for en leksefri heldagsskole i grunnskolen.
6.17 Jobbe for at det serveres god og næringsrik skolemat til alle elever.
6.18 Jobbe for at alle barn og ungdommer får et gjennomarbeidet skolehelsetilbud med
tilgang til helsesøster, psykolog og annet helsepersonell.

6.19 Opprette barnehager og skolefritidsordning for foresatte med ubekvemme arbeidstider, med tilbud også på nattestid.

6.20 Jobbe for gjeninnføring av bemanningstilskuddet til de åpne barnehagene i Bergen.
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7: Kultur, idrett og frivillighet
– en deltagende by
Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil utforme en feministisk og anti-rasistisk
kulturpolitikk, der alle skal ha lik tilgang og like muligheter til å delta og leve ut sine
kulturuttrykk – uavhengig av kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, alder, klasse,
funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet eller statsborgerskap.
Kultur er både profesjon og frivillighet, både materielt og immaterielt, både tradisjon og
innovasjon. En god kulturpolitikk må utformes for folk flest, i samarbeid med fagfolk. Vi vil
opprettholde posisjonen Bergen har som Norges kulturhovedstad og jobbe for at de små
aktørene får bedre vilkår for å utøve kunsten og kulturuttrykkene sine.
Vi krever at utformingen av kulturformidling skal ta hensyn til eldre og folk med
funksjonsvariasjoner, inkludert rullestolbrukere, synshemmede, blinde, hørselshemmede og
døve. Opplæring av ansatte og utforming av formidlingsmateriell skal ta hensyn til universell
utforming.
Matkultur er en flerkulturell møteplass som fungerer, og med flere åpne folkekjøkken
kan vi blant annet styrke samhold i lokalmiljøet vårt. Bibliotekene står sterkt som en ikkekommersiell møteplass og bør være en åpen arena for kulturformidling, også i bydelene.
Idretten skal være fri for mobbing og dyrt utstyr skal ikke være en hindring for å kunne delta.

Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil:
7.1 Stille krav til kulturaktører som mottar offentlig støtte, for å sørge for at ansettelser og
innholdsproduksjon gjenspeiler Bergens mangfold.

7.2 Kulturaktører som mottar offentlig støtte må også oppfylle krav til bevisst og bred

formidling, og skal få tilbud om kompetanseheving i samarbeid med likestillingssenteret.

7.3 Gjøre støtteordningene og rapporteringskravene enklere for små aktører – til beste for
den frie kunsten.

7.4 Fjerne inngangsavgiften til alle offentlig eide museer i Hordaland.
7.5 Ta i bruk tomme bygg ved å befolke dem med kultur og frivillighet.
7.6 Styrke bydelsbibliotekene som kulturaktører, og fylle dem med like godt innhold og
faglige formidlere som hovedbiblioteket.

7.7 Opprette en ordning der papirløse flyktninger får tilgang til å låne på bibliotekene.
7.8 Sørge for at Carte Blanche og BIT Teatergarasjen får egnede scener og lokaler.
7.9 Øke støtte til AKKS Bergen, med fokus på kursutvikling innen lyd- og lysteknikk.
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7.10 Tilby flere lovlige graffitivegger i sentrum og i bydelene.
7.11 Jobbe for avgiftsfrie kultur- og idrettstilbud, særlig tilbud rettet mot barn, ungdom og
barnefamilier.

7.12 Innføre en kommunal og enkel utlånsordning av idrettsutstyr.
7.13 Sørge for at LHBT-perspektiver og antirasisme får større plass i idretten, i samarbeid
med organisasjoner som arbeider med antidiskrimineringsarbeid.

7.14 Jobbe for å redusere prisene og videreutvikle rettferdige rabattordninger i kulturskolen.
7.15 Tilby flere ikke-kommersielle møteplasser i by og bydeler: alle lokale foreninger bør ha
tilgang til gratis møtelokaler der de holder til.

7.16 Åpne flere folkekjøkken for frivillige organisasjoner og privatpersoner, og styrke BIKS
sitt kjøkkentilbud.

7.17 Utforme en kulturminneplan, med et flerkulturelt perspektiv.
7.18 Øremerke finansiering til tegnspråk- og skrivetolk til større fellesarrangementer.
7.19 Øke satsningen på bærekraftig kulturturisme.
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8: Næring – en likestilt by
Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil jobbe for en feministisk og antirasistisk
næringslivspolitikk som tar likestilling på alvor. Vi etterlyser vestlandsvirksomheter som
rekrutterer bevisst med hensyn til kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, alder, klasse,
funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet eller statsborgerskap.
Vi vil at innovasjon ikke skal begrenses til teknologiske nyvinninger – som Vestlandet
ellers er god på. Vi ønsker at næringslivet skal tenke nytt også i rekrutterings- og
ansettelsesprosessene.
Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder og næringslivet på Vestlandet
domineres av tre næringer: energi, maritim og marin. Alle tre næringene preges av en skjev
kjønnsfordeling. Vi ønsker også å flytte tyngdepunktet fra disse tre næringene til kunnskapsog kulturnæringene.
Et likestilt næringsliv krever bevisst rekruttering – på gulvet, om bord i båtene og
på plattformene. Vi vil ha bevisst rekruttering inn i styrerommet, i toppledelsen og
mellomledelsen. Et likestilt næringsliv kan også styrke et likestilt familieliv. Næringslivet skal
få skal få tilbud om kompetanseheving i samarbeid med likestillingssenteret.
Vi ser alle mennesker som ressurser. En del av disse forblir uutnyttede på grunn av
strukturell diskriminering. Vi vil øke støtten til tiltak som jobber for å styrke mennesker med
minoritetsbakgrunn sine vilkår, særlig med tanke på entreprenørskap og nettverksbygging.

Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil:
8.1 Opprette et likestillingssenter med ansvar for å heve kompetansen i likestillingsarbeid og
antirasisme i alle offentlige instanser, utdanningsinstitusjoner og i næringsliv.

8.2 Oppfordre til flere forsøk med 6-timersdag i vestlandsnæringene.
8.3 Jevne ut kjønnsforskjeller i arbeidslivet gjennom holdningsskapende arbeid.
8.4 Vurdere tilskuddsordninger for gründere med minoritetsbakgrunn.
8.5 Øke støtten til Empo Flerkulturelt Ressursenter, med særlig tanke på arbeidstrening og
nettverksbygging.

8.6 Øke støtten til Miks Ressurssenter for integrering og samhandling, med særlig fokus på
kursing rettet mot næringslivet.

8.7 Bedre små bedrifters vilkår og øke satsningen på kultur- og kunnskapsnæring.
8.8 Oppfordre til sosiale investeringer og sosialt entreprenørskap.
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9: Skatt og økonomi – en rettferdig by
Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil utforme en feministisk lokaløkonomi som tenker
etikk framfor profitt. Vi vil at skattene skal tilpasses velferdsbehovene våre – og ikke velferden
etter skatten. Vi mener at økonomi skal være et verktøy for å skape like vilkår for alle – ikke et
mål i seg selv.
De fleste etablerte politiske partiene i Norge plasserer seg langs en venstre-høyre-akse.
Plasseringen på aksen sier noe om disse partienes syn på omfordeling i samfunnet,
altså i hvor stor grad felleskapet skal kunne gripe inn i den enkeltes rikdom for å utjevne
økonomiske forskjeller. Vi mener at økonomiske hensyn i for stor grad styrer blokkpolitikken
og underordner andre viktige politiske hensyn.
Bergen kommunes budsjett har vært i betydelig underskudd disse siste årene, og
kommunegjelden er tredoblet siden 2004. Kommunebudsjettet er på bristepunktet, og
langsiktig betjening av allerede bestående gjeld er ikke bærekraftig.
En aldrende befolkning gjør at kommunens utgifter vil øke de kommende årene, særlig innen
helse og omsorg. Dette kommer i tillegg til den alminnelige befolkningsøkningen i byen. Vi
mener det er klart at kommunebudsjettet må økes hvis Bergen i det hele tatt skal kunne
opprettholde kvaliteten på offentlige tjenester.
De fleste partiene i Bergen er enige om at rammetilskuddet fra staten bør økes. Vi mener at
det ikke er ansvarlig å stole på at den nåværende eller neste regjeringen skal legge til rette for
økt rammetilskudd.

Feministisk initiativ Bergen – Hordaland vil:
9.1 Gjøre eiendomskatten mer progressiv.
9.2 Jobbe for å øke kommunens inntekter.
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