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7 Klimat & miljö 

7.1 Makt – representation & resurser 
 

”Centerkvinnorna med bakgrund och förankring i det gamla bondesamhället, 

kunskaper och erfarenheter från folkrörelsearbete har mer än de flesta mötts 

med tilltro och respekt i u-länder” / Karin Söder 

Mål: 

Kvinnor och flickor ska ha samma möjligheter som män och pojkar att 

påverka sin närmiljö och att delta i frågor som påverkar klimatet. 

Medel:  

1. verka för jämställda delegationer och representation på globala 

klimatförhandlingar.  
2. tillämpa dubbla nomineringar för att få fler kvinnor med makt på 

ledande positioner inom både politik och näringsliv på alla nivåer: 
lokalt, nationellt och internationellt. 

3. att utbildning i genuspedagogik för studie- och yrkesvägledare blir 
obligatorisk - med mål att fler kvinnor väljer utbildningar och yrken 

som direkt påverkar miljö och klimat. 

4. verka för fler kvinnor i politiska nämnder för teknik, 
samhällsplanering, infrastruktur och miljö.  

5. verka för fler kvinnor inom näringar för en grön omställning; såsom 
miljöteknik, forskning och innovation. 

6. att förtydliga kraven för hur företag, fondbolag, investmentbolag 
och pensionsbolag ska redovisa hur investeringar påverkar miljö, 

etik, hållbarhet och jämställdhet.  
7. att fler kvinnor tar plats som produktutvecklare och innovatörer.  

8. att en ökad finansiering sker för miljöprojekt startade av kvinnor. 
9. öka forskningen kring kopplingen jämställdhet och klimat. 
 

7.2 En giftfri vardag 

Mål:  

Att fasa ut farliga kemikalier, med fokus på producentansvaret. 

Medel: 



10. verka för en lagstiftning som kräver att alla reningsverk i 
Sverige renar vatten från läkemedelsrester och mikroplaster.  

11. verka för att vattenreningsverk producerar mindre slam genom 

biologisk slamhydrolys, ökad biologisk rening där kemikalier, järn 
och kolkällor i högre grad ersätts av bakterier. 

12. införa ett FASS för kemikalier så att konsumenter enkelt kan se 
vilka biverkningar de kan ge.  

13. att läkemedel miljömärks  
14. uppmuntra miljömärkning på fler varor.  

15. höja producenternas krav för märkning av kemikalier på 
produkter   

16. införa ett utökat producentansvar för miljöfarliga textilier, 
inklusive krav på varningstexter på kläder och textilier med farliga 

kemikalier.  
17. verka för snabbare utfasning av hälsofarliga kemikalier i vår 

vardag såsom bromerade flamskyddsmedel i elektronikprodukter, 
ftlater och bisfenoler i plast samt kvicksilver. 

18. införa höjd skatt på farliga kemikalier och hormonstörande 

ämnen för att påskynda utfasningen. 
19. förbättra konsumentupplysning om kemikalier, till exempel 

utökad information om vad kosmetika, hårfärger, hygienprodukter 
och rengöringsmedel innehåller. 

20. införa krav inom EU för att alla företag ska fasa ut mikroplaster 
(polyethylene) ur hygienartiklar till år 2020. 

21. införa skatt på plastpåsar av fossilt material. 
22. att öka medvetenheten om sällsynta metallers funktion i 

samhället 
23. att verka för minskad användning av onödiga förpackningar 

24. att inom skolan lägga större fokus på undervisning om hållbar 
konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk märkning, kemikaliekunskap 

och återvinning. 
25. öka tillgängligheten till återvinningsstationer. 

 

 

7.3 Grön omställning 
 

Mål:  

Tillväxt + miljö = sant  

 

Medel:  

26. att Sverige år 2040 ska vara klimatneutrala = inga nettoutsläpp 
av växthusgaser.  

27. satsa på att utveckla tillgänglig kollektivtrafik för en hållbar 
tillväxt i hela landet, exempelvis genom anropsstyrd trafik 

28. utveckla kollektivtrafikens tillgänglighet till områden dit det 
idag inte går att ta sig till.  



29. satsa på fler bilfria cykelvägar, cykelparkeringar och byten till 
andra färdmedel  

30. satsa på utveckling av miljövänligt flygbränsle samt högre krav 

på miljövänliga inflygningar. 
31. öka den gröna skatteväxlingen genom att höja kostnader för 

det som är dåligt för miljön och sänka skatter på jobb, företagande 
och grön alternativ teknik.  

32. öka satsningar på forskning och innovation för utveckling av 

framtidens klimatsmarta, resurssnåla och förnybara 
kollektivtrafiksystem. 

33. att bryta oljeberoendet i transportsektorn genom ökade 
satsningar på landsbygden där den förnybara energin utvecklas, till 

exempel från sopor och biobränsle från skogen, gräs, alger och 
gödsel. 

34. göra det enklare för konsumenten att välja en klimatsmart bil 
genom att inom EU införa en energideklaration för personbilar. 

35. öka stödet till företag som utvecklar miljöteknik, med större 
fokus på en jämställd fördelning av resurser och stöd.  

36. att verka för byggnation av passivhus/plushus 
37. att EU:s företagsstöd fördelas mer jämställt. 

38. verka för fler kvinnor inom jordbruk  och skogsnäring. 

 
 

7.4 Offentlig upphandling & hållbar, närodlad matproduktion 

 

Mål:  

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet 

att äta sund, säker, hållbar och närodlad mat. 

Medel: 

39. öka upphandlingar av småskaligt och närproducerat, vilket 

speciellt gynnar kvinnors jordbruk och matproduktion samt minskar 
sårbarheten i svensk livsmedelsförsörjning.  

40. utbilda tjänstemän i kommuner och landsting om både miljö 
och jämställdhet i offentlig upphandling, för ökad tillgång till bra och 

närodlad mat i offentliga kök; förskolor, skolor och äldreboenden. 
41. att kommuner verkar för att inrätta distributionscentraler. 

42. verka för en global kommission mot antibiotikaresistens, samt 
sätta gemensamma nordiska mål att bli världsledande i restriktiv 

antibiotikaförskrivning. 
43. att öka möjligheterna för stadsnära odling. 

44. lagstifta för bättre återvinningskrav av mat från matbutiker, 

restauranger och offentliga kök för minskat matsvinn  
45. ändra ”bäst före” märkning till ”minst hållbar till” för minskat 

matsvinn 



46. införa skattesänkningar för verksamheter som donerar mat till 
hjälpande verksamheter 

47. att uppmuntra restauranger att innehållsdeklarera sina menyer 

var produkterna är odlade/producerade  

48. att öka kunskapen om att åkermark och skog är en 

koldioxidsänkare  

49. att verka för att gröna lån används vid investeringar  

50. att verka för att barn i förskola och skola får möjlighet till 

studiebesök i närodlad matproduktion” 

51. att verka för att barn i förskola och skola lär sig odla grönsaker 

52. att främja grön rehabilitering 

 

7.5 Klimat – internationellt perspektiv 

 

Mål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet 

att påverka sin närmiljö och att få sina röster hörda i globala 

klimatfrågor. 

53. att inom Gröna Klimatfonden avsätta medel för 
klimatanpassning som gynnar kvinnor 

54. att jämställdhet ska vara en integrerad del av de globala 
klimatförhandlingarna  

55. att genom gender budgetering säkerställa att både det svenska 
biståndet och EU-biståndet är jämställt fördelad.  

56. att Sverige ska vara drivande i den gröna omställningen i 

utvecklingsländer, exempelvis genom export av material och 
kunskap såsom miljöteknik, miljövänligt byggmaterial, 

energieffektiva värmesystem, återvinningssystem mm.  
57. att en större andel av det svenska biståndet ska prioritera 

lantbruket, med fokus både på kvinnors ekonomiska självständighet 
inom jordbruket, samt klimatanpassad jordbruksproduktion. 

58. att det globala samfundet verkar för att kvinnor ska ha samma 
rättigheter som män att äga och ärva jord, kunna låna pengar, samt 

tillgång till bondeorganisationer, nätverk och den senaste 
jordbrukstekniken.  

59. att svenska biståndet ska prioritera sexuell och reproduktiv 
hälsa/ familjeplanering, samt flickors utbildning.  

60. att rikare länder i högre grad bidrar till ökade investeringar i 
klimatsmarta lösningar som leder till både ökad jämställdhet och 

bättre klimat.  

61. att båda könen ska involveras i lokala organisationers 
utbildningar av förebyggande åtgärder vid klimatkatastrofer för att 

minska kvinnors utsatthet i samband med naturkatastrofer. 



62. att kvinnor och flickor i högre grad ska få tillgång till 
simundervisning, och annan relevant utbildning som kan minska 

antalet dödsfall bland kvinnor och flickor vid naturkatastrofer.  

 
 

 
 

 


