
både feminist 
& kapitalist.





vore det inte bra om kvinnor kunde 
göra vad de ville och skita i vad män 
gör eller vad deras familjer vill? 

Då behöver kvinnor både frihet från förlegade attityder, från 
förtryck, från familjen, och bättre möjligheter att tjäna egna 
pengar. Den ofrihet som kvinnor och flickor fortfarande lever i 
hindrar dem från att ta makten över sig själva och sina liv. 

Vi ser den här ofriheten hos alla tjejer som tar omvägar hem 
och anpassar sitt beteende och sin klädsel för att inte bli 
trakasserade eller våldtagna. Vi ser den hos kvinnor som inte 
kan lämna destruktiva relationer för att de inte har nog med 
pengar för att klara sig själva. 

Vi ser ofriheten bland de tusentals tjejer som lever fängslade i 
hedersförtryck. Där familjer tycker det är okej att 
kontrollera sina döttrars sexualitet, på grund av vad familjen 
kallar heder. 

Vi vet att denna ofrihet blir särskilt horribel för kvinnor i 
väpnad konflikt, där sexuellt våld ibland används som vapen. 
Den utsatthet för övergrepp som kvinnor upplever i fred blir 
ännu mer akut i krig.

Idén om att kvinnors kroppar och sexualitet tillhör någon 
annan måste skrotas, här och i resten av världen. Tjejers 
rätt till individuell frihet måste sättas före familjens vilja att 
bestämma. Kvinnor ska kunna känna att arbete lönar sig och 
inte aktivt uppmuntras till att ta allt ansvar för barn och 
hem. Därför är Liberala Ungdomsförbundet självklart både 
feminister och kapitalister.



kapitalism är 
feminism.



En kvinnas livsinkomst är i snitt 3 miljoner kronor mindre än 
en mans, och de flesta fattigpensionärer i Sverige är 
kvinnor. Kvinnodominerade yrken har lägre löner, 
kvinnor jobbar mindre och tar mest ansvar för barn. Per 
barn tar kvinnor i snitt ut 15,3 månaders barnledighet 
medan män tar ut endast 3,8. Utan egna pengar, eller så 
kallat fuck-off-kapital, är det svårt för kvinnor att ha makt 
över sina egna liv eller lämna destruktiva relationer. För 
liberala feminister är det en av våra främsta uppgifter att 
se till att kvinnor får mer pengar. En friare marknad där det 
är lätt att driva företag och där man får behålla mer av sin 
lön skulle gynna alla - men det skulle vara särskilt bra för 
kvinnor.

LUF FÖRESLÅR:

• Korta föräldraförsäkringen till 12 månader och dela 
lika mellan vårdnadshavare. Idag är föräldraledigheten 
hela 16 månader, och 71 procent tas fortfarande ut av 
kvinnor. Det håller kvinnor borta från arbetsmarknaden i 
för långa perioder.

• Satsa på kvinnodominerade yrken. Utbildning ska löna 
sig även för kvinnor, därför behövs det fler möjligheter 
för exempelvis sjuksköterskor och lärare att göra karriär. 
Kvinnor har ofta medelinkomster men betalar ändå hög 
skatt, skatten bör därför sänkas för medelinkomsttaga-
re. 

• Ja till kvinnliga företagare i välfärden. Privata aktörer 
inom välfärden är ofta kvinnor, så ett förbud mot vinster 
i välfärden skulle slå hårt mot just kvinnligt företagande 
och måste stoppas. 



sätt individen före 
familj & kultur. 



Tusentals tjejer och killar i Sverige tvingas leva liv som deras 
familjer väljer åt dem. I familjer som utsätter sina barn för 
hedersförtryck är barnens egna drömmar inte värda 
någonting. Istället handlar allt om att att kontrollera 
flickornas sexualitet och både tjejer killar får stränga regler 
om hur de ska leva. De som trotsar föräldrarna riskerar att 
giftas bort, utsättas för våld och i värsta fall mördas. 
Samhället har för länge ursäktat hedersförtrycket på grund 
av viljan att inte ingripa i familjers privata angelägenheter 
eller kränka kulturella egenheter. Men i en liberal 
demokrati ska individens frihet och rättigheter komma 
först, inte familjens.

LUF FÖRESLÅR: 

• Förbjud föräldrar från att ta sina barn utomlands 
för tvångsgifte eller könsstympning. Vid sådan             
misstanke ska myndigheter kunna utfärda utreseförbud 
och beslagta pass. Föräldrar ska inte heller få säga upp 
sitt barns medborgarskap utan prövning av domstol.

• Fler skyddade boenden med specialistkompetens inom 
hedersförtryck där både tjejer och killar som känner sig 
hotade av sin familj kan få skydd. Staten måste ta ett 
större ansvar för att stötta kommuner och civilsamhälle 
i att tillhandahålla sådana boenden. 

       
• Utbilda myndighetspersonal som möter barn, ungdomar 

och unga vuxna så att de har redskap för att identifiera 
hot och våld och kan erbjuda verksamma insatser.



från samtyckeslag 

till samtyckeskultur. 



För de flesta tjejer är det en naturlig del av vardagen att 
anpassa kläder, beteenden och rörelsemönster för att und-
vika sexuella trakasserier, ofredanden och våldtäkt. Rädslan 
är tyvärr befogad: 99 procent av de som åtalas för sexual-
brott är män och 96 procent av de som anmäler våldtäkt är 
kvinnor. Sexuellt våld bottnar i en förlegad syn på kvinnors 
respektive mäns sexualitet, där män och pojkar ofta känner 
sig berättigade till kvinnors kroppar. Alltför ofta ursäktas 
detta beteende, av såväl skola som rättsväsende. Den 
attityden måste bort från samhällets alla nivåer. 
Samtyckeslagstiftning är bra men vi måste göra mer för 
att bygga en jämställd syn på sex.  

LUF FÖRESLÅR: 

• Inför samtyckesundervisning i de nationella                 
läroplanerna och läromedel inom grund- och gymnasie-
skola och likvärdig och längre sexualundervisning i hela 
Sverige med mer fokus på samtycke.

• Förövaren ska flytta på sig, inte offret. Har det        
fastställts att en elev har utsatt en annan elev för      
sexuellt övergrepp ska förövaren förflyttas till en annan 
skola.

• Ökad samverkan mellan polis, vård och rättsväsende för 
att få fram bevisning vid sexualbrott. 



frihet & feminism 
stannar inte vid 
Sveriges gränser.



I krig och katastrof är det alltid kvinnors frihet och 
rättigheter som kränks mest. Utan skydd eller trygga 
möjligheter att sköta sin hygien tvingas kvinnor leva som 
fångar. I flyktingläger blir flickor beroende av att eskorteras 
av sina bröder för att inte bli överfallna på väg till 
toaletten. Finns det inte lagliga flyktvägar är det kvinnor 
som har sämst möjlighet att fly och blir ofta kvarlämnade. 
På platser där våldtäkt används som krigsföring är det 
förenat med akut fara att ens gå utanför dörren. För 
liberaler har frihet och feminism inga gränser, och det krävs 
offensiva insatser för att stoppa kvinnoförtrycket utanför 
Sveriges gränser. 

LUF FÖRESLÅR: 

• Ta emot fler kvotflyktingar. Ge möjlighet att söka asyl 
på ambassader för att fler kvinnor ska kunna fly. Sverige 
måste också tillåta familjeåterföring då detta ofta är 
kvinnors enda chans till trygghet. 

• Trygga zoner. FN-styrkor bör arbeta mer för att ska-
pa trygga zoner för flickor och kvinnor i flyktingläger, 
och sanktionera fler militära interventioner i om-
råden kontrollerade av kvinnoförtryckande terror-                          
organisationer.

• Mer jämställdhetsfokus i biståndet till andra länder. 
Ställ krav på att länder som får svenska skattepengar 
ska arbeta för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

frihet & feminism 
stannar inte vid 
Sveriges gränser.
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