ASTRA / POLITIK

DE GRÖN A

S I TTER I G R U PPEN G R EEN S / EFA

A S T R A / P O LITIK

154 O U TI ALAN KO - K AH I LU OTO
Blogginlägg 19.3.2014:
”Vi är föregångare på många sätt,
rasar när vi ser på siffrorna för våld
mot kvinnor. (...) Mycket måste
igenom principen om lika lön i
arbetslivet.”

160 kandidater, från vänster till höger, från struntpopulism till högsta seriositet. Hur ska en
veta vem en ska rösta på? Valmaskiner är ju ett sätt, men ärligt talat, varför sitta inne framför
en dator när en kunde vara ute och bränna bh:ar, stå i gathörn med megafon och ropa antipatriarkala slagord, eller hänga i parker och planera världskvinnovälde? För att du ska hinna
åt dig. På de följande sidorna hittar du alla kandidater som på ett eller annat sätt tar upp
jämställdhet och hbtq-frågor i sin valkampanj.
det viktigaste vilken politisk grupp ledamöternas parti hör till i Europaparlamentet, eftersom
det är via grupperna som de påverkar de politiska besluten. När du bestämt dig för en kandidat, ta också en sväng via gruppernas webbsidor och kolla var de placerar sig i jämställdhetsfrågor. Också de enskilda partiernas valprogram är bra att kolla upp.

sexuell läggning samma mänskliga
rättigheter som en vit, heterosexuell

161 S A A RA ILV E SSA L O
Valteser:
sin egen kropp och att bestämma
över den.”

157 TAR J A CR O N B ER G
Tal hållet 5.4.2014:
”Många kvinnor över femtio år
är arbetslösa och deras situation

homosexuella.

trots att de skulle ha mycket att ge.
Också företagande kunde vara en
-

Undervisningen måste vara mera
reotypier ska inte förstärkas
i skolan.”

-

155 H AR R I AU VI N EN
Valteser:
”Alla europeiska ungdomar har
rätt att få tillräcklig information
om sexualitet, preventivmedel och
abort.”

156 AN N E B LAN D
Valteser:
”I världen, Finland, och nu också
Vittis förs det intensiv diskussion

166 M A RIA OHISA L O

garprogram för 50-plus-kvinnor,
med stöd från Finland och EU.”

159 H EI D I H AU TALA
Valteser:
”Jag vill vara med och stärka
lagstiftningen mot alla former av

Blogginlägg 9.3.2014
mellan män och kvinnor, men utöver det stänger ett binärt könssystem ute alla de som inte känner att
eller kvinna.”

171 OZA N YA N A R

män och kvinnor, som att kombi-

I sin presentation:
språkare av social rättvisa, värdeliberal, feminist och förespråkare
för sexuella minoriteter.”

mer det. Har kvinnor, barn, utlänningar, och människor med annan

Som väljare ska en inte behöva gräva alltför djupt i kandidaternas webbsidor för att hitta viktiga svar, så för att få komma med på listan krävde vi att en ganska snabbt, genom att kolla

ASTRA / POLITIK

funkar också, men de ska vara lätta att hitta och från år 2014. Ett inlägg från kvinnodagen
2012 duger inte. Inte heller duger ett slarvigt instucket ”tasa-arvoa”, som ju kan betyda både
jämställdhet och jämlikhet.

KRI ST DEMOKRAT ERN A

Det mest oroväckande efter att ha sammanställt listan är inte hur få kandidater som kvalade
in (46 stycken, varav 36 kvinnor och 10 män) – utan att vi bara hittade en enda kandidat

S I TTER I G R U PPEN EPP

1 1 0 M A R J O A N T TO O R A

119 LAURA PEUHKURI

Värderingar:
”Som Kristdemokrater arbetar vi för att de
mänskliga rättigheterna ska respekteras i alla
länder och för att såväl kvinnor som män ska

Valteser:
”Europa måste också målmedvetet ingripa
mot människohandel, till exempel utnytttockså hos oss. Det är organiserad brottslighet
som vi inte får blunda för.”

ASTRA / POLITIK
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SD P

SAMLI N GSPART I ET

SITT ER I GRUPPEN S&D

S I TTER I G R U PPEN EPP

224 S ALLA AU R A

218 CAR O LI N A N Y S TÉN

225 PE T RI SA RVA M A A

I sin presentation:

Valteser:

I sin presentation:

Frågor och svar:
”Enligt Petri ska homosexuella få

frågor och globala utmaningar, (...)
förbättring av kvinnors rättigheter
och nya energikällor.”

tenskapslag och adoptionsrätt för
samkönade par.

har Carolina målmedvetet kämpat
för att surrogatmödraskap ska bli
tillåtet i Finland.”

246 N AZ I MA RASMYAR

214 PI A K AU MA

220 S I R PA PI ETI K ÄI N EN

Blogginlägg 10.4.2014:

Valteser:
”Europaparlamentet godkände i
mars mitt betänkande ’Om kvinnor

2 3 5 I L KKA KANTOLA

244 T UULA PELTON EN

249 EERO VAI N I O

Taltur i riksdagen om könsneutral äktenskapslag:
”Eftersom det bland oss, bland an-

Valteser:
”Att få leva fritt och tryggt är en
mänsklig rättighet. Europa ska
utvecklas så att ingen behöver vara
rädd på grund av religion, åsikter,
sexuell läggning eller annan personlig egenskap.”

245 KAI SA PEN N Y

Valteser:
”Finska kvinnor har en bra och

som upplever att vår nuvarande
lagstiftning diskriminerar deras parförhållande, deras behov av stöd,
varför skulle vi inte då ta det steg
med vilket deras känsla av diskrimi-

I sin presentation:
”Jag är internationell feminist,
mamma till två döttrar, idealist som

2 3 9 MIAPETRA
K U M PU LA -NATR I
Blogginlägg 8.3.2014:
1. Jämställda löner för män och
kvinnor nu!
2. Faderskapsledighet i hela
Europa!
3. Stoppa våld mot kvinnor!”

247 MI T RO REPO

som saknas för lika lön. Av världens
nor och de behövs också för att nå
en hållbar utveckling. Därför är

Valteser:
heter för människor i alla åldrar.

vara delaktiga de bästa sätten att
utrota fattigdom.”

och kvinnor är det långt kvar.”

ASTRA / POLITIK

stiger till de ledarpositioner som
bygger samhället. I framtiden ska
Finland öka kvinnornas andel av de
som leder fredsbevarar- och fredsstiftaroperationer och sträva efter att
också andra länder gör samma sak.”

215 MAR I K AU N I S TO LA
Valteser:
”Brottslighet tar inte hänsyn till
natonsgränser. Ett brett europeiskt
samarbete underlättar arbetet med
att utrota droger, människohandel
och korruption. Verktyg för att
stoppa våld mot kvinnor och barn
måste hittas.”

C ENTER N

197 ELSI KATAI N EN

Valteser:
“Diskriminering på grund av kön
förekommer fortfarande när man
ska ta sig in på arbetsmarknaden,
i olika arbetsmodeller och
arbetsvillkor. (...) Det behövs åtgärder som förbättrar arbetsvillkoren

Inlägg om Keskustanaiset:
”Viktigast för mig av Centerkvin-

betalas lika lön oberoende av kön.

1 9 5 A N N E L I JÄ Ä TTEENMÄ K I

202 SAN N A LEHT I N EN

Valteser:

Blogginlägg 28.2.2014:
”Europeiska unionens ekonomiska
kris och de åtstramningar som krävs
av medlemsländerna riskerar att

oberoende av kön, ålder och status.”

och kvinnor till det sämre i Europa.

Värderingar:
”Vi måste utveckla kvinnligt företagande och deltidsföretagandet
mera.”

231 AN N E - M A RI V IROL A IN E N
Valteser:
”[M]ammor och pappor ska kunna
vara både föräldrar och arbetstagare. (...) Också föräldraledighetssysställd riktning och kostnaderna för
delas så att inte bara mammans
arbetsgivare måste stå för dem.”

VÄN ST ERN

H AR I N G EN LEDAMOT I EU R O PAPAR LAMEN TET

(...) Nedskärningar i den offentliga
sektorn och försvagade arbetslöshetsförsäkringar berör de europeiska
kvinnorna.

140 S I LVI A MO D I G

134 LI AN D ER S S O N

Valteser:
”Viktiga politiska teman för mig

209 MI RJ A VEHKAPERÄ

bostadspolitik och ökandet av

I sin presentation:
”Politiker, medborgaraktivist och
feminist. (...) För mig betyder
Vänstern och feminismen att

Blogginlägg 8.3.2014:
“Måste en beslutsfattare vara en
man över 50 år för att bli tagen på

ligheter.”

kvinnors deltagande i samhället

och hälsovård samt för ett bättre
arbetsliv. ”

227 LISA SOUNIO:

ASTRA / POLITIK

S IT T ER I GRUPPEN ALDE
1 9 4 J O H ANNA H Ä G G MA N

mentet, en manlig och en kvinnlig
kommissionärskandidat samt lika
många kandidater av båda könen
till övriga toppposter inom EU.

Kyrkan ska dock ha rätt att belsuta
om sin inställning till att välsigna
äktenskapet.”

Kvinnor är i minoritet i beslutsfattandet och på ledarpositioner på
europeisk nivå. I Europa förs hård
politik där kvinnors synpunkter
måste höras.”

rättigheter.”

(...) En europeisk mans år är bara
11 månader. Den europeiska
hälsovården måste fokusera mera
på att garantera män en bättre
hälsa.”

138 AN N IKA L A P IN T IE

148 S I N I K K A TO R K KO LA

149 K AR I U OTI LA

Valteser:
”Rätten att bestämma över sin
egen kropp måste garanteras
för alla, oavsett ålder, etniskt
ursprung, kön, könsuttryck,
social status, funktionshinder eller
religion.”

Valteser:
”Lika lön för lika arbete. Kvinnors inkomster ska vara lika bra
som mäns. Löneskillnaderna
mellan män och kvinnor ska
minskas genom att dela ansvaret

Blogginlägg 24.3.2014:
”I dagens Finland har kvinnor
rösträtt och rätt att bestämma
över sin egendom. Ändå är
kvinnans euro också i dag som
känt bara 80 cent. Globalt sett är
egendomen och makten koncentrerad till männen. Fortfarande

kvinnodominerade branscher.

lagar och regler.”
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ASTRA / POLITIK
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SFP

S IT T ER I GRUPPEN ALDE
intoleranta och hårda attityderna
som gått framåt i många länder.”

1 7 2 SILJA B O R G A R SD Ó TTIR S A ND ELIN
Valteser:
Jämställdhet är något som det ska
fokuseras på inom EU. (...) För
sitivt att kvinnor i betydligt större
utsträckning även skulle vara delaktiga arbetslivet. För att det ska
uppfyllas krävs fungerande barndagvård, men även likabehandling
på arbetsmarknaden. Jämställdhet
är en mänsklig rättighet.

179 BRI T T LUN DBERG
Blogginlägg 8.3.2014:
”Jämställdhet är en av de viktigaste
demokratifrågorna och inte en
kvinnofråga. (...) Jämställdhet berör
både kvinnor och män, men bris-

Valtester:
rättigheter är mänskliga rättigheter.
för att brytas.
BONUS:

kvinna vid sin sida. Vi behöver en
medborgarrörelse över språk- och
partigränser som arbetar för slopandet av våld mot kvinnor.”

190 N I LS TORVALDS
Citat ur intervju 4.2.2014:

181 BJ ÖRN MÅN SSON

mellan människor, kön, länder och
regioner. Den nordiska samhällsmodellen för att effektivt skapa
och rättvist fördela välfärd har
visat sin styrka.”

”
uell läggning och könsidentitet är
tyvärr inget ovanligt i dagens värld.
Därför är det viktigt att vi fortsättningsvis yrkar och arbetar för att de
grundläggande rättigheterna skyddas på alla plan. (...) Det ska inte
persons sexuella identitet”.

186 MARCUS RAN TALA

gärna också magasin och tidskrifter som Astra, Monocle, Vanity
Fair eller Economist.

Valteser:
“Om man skall prioritera och

1 7 5 C HR ISTINA G ESTR IN

ning. Utbildning är basen för
allt. För konkurrenskraften, för

Valteser:
”[A]rbetslivet ska kunna vara mer

den ger alla lika förutsättningar att
lyckas i livet.”

189 MARLÉN T I MON EN

“I don’t know if some of you have been to
read the script. We did one recently of American Pie, but we reversed the gender roles.
All the women played men; all the men played women. And it was so fascinating to be a
part of this because, as the women took on
nes, they had all the good laughs, all the great

188 PÄI VI STORGÅRD
-

Valteser:
”De nordiska länderna skall ha ett
närmare samarbete inom EU och
försvara värden så som demokrati,
-

ciellt arbeta för att rubba och bryta
våldets onda cirklar. (...) Vi kvinnor

tidigare hårdast mot kvinnorna.”

Valteser:
“EU måste (...) i fördelningen av

1 7 3 A LINA B Ö LING

Valteser:

små barns föräldrar inte förgås
under sin börda. (...) Speciellt
unga pappor måste befrias från
arbetsgivarnas föråldrade inställningar så att de utan att tveka kan
vara föräldralediga längre eller ha
förkortad arbetstid.”

ASTRA / POLITIK

stage started squirming rather uncomfortably and got really bored because they weren’t
used to being the supporting cast. It was fascinating to feel their discomfort [and] to discuss
it with them afterward, when they said, ’It’s
boring to play the girl role!’ And i said, ’Yeah.

S A N N FINLÄ NDA R NA
SI T T ER I GRUPPEN EFD

92 AN N E LOUHELAI N EN
Valteser:
”• Jämlik behandling av alla samhällets medlemmar.
• Gör slut på fördomar.
• Människovärdig behandling av sexuella minoriteter.”

ASTRA / POLITIK

– OLIVIA WILDE

