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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om kvinders rolle i den grønne økonomi
(2012/2035(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union og 
artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. juni 2011 "Rio-20: mod en grøn 
økonomi og bedre styring" (COM(2011)0363),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. marts 2011 "Køreplan for omstilling til 
en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" (COM(2011)0112),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. februar 2011 om rapport om status for 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 2010 SEC(2011)0193,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. september 2010 "Strategi for ligestilling
mellem mænd og kvinder 2010-2015" (COM(2010)0491),

– der henviser til den fjerde verdenskonference om kvinder, der blev afholdt i Beijing i 
september 1995, til erklæringen og handlingsplatformen fra Beijing og til de efterfølgende 
slutdokumenter, der vedtoges på FN's særlige samlinger i Beijing +5, +10 og +15 
vedrørende yderligere tiltag og initiativer til gennemførelse af Beijingerklæringen og 
handlingsplatformen, som vedtoges henholdsvis den 9. juni 2000, den 11. marts 2005 og 
den 2. marts 2010,

– der henviser til De Forenede Nationers konvention af 18. december 1979 om afskaffelse 
af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW),

– der henviser til rapporten fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder fra 2012 "Review of the Implementation in the EU of area K of the Beijing 
Platform for Action: Women and the Environment Gender Equality and Climate Change",

– der henviser til den fælles offentliggørelse fra FN's Miljøprogram (UNEP), FN's 
Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD) og Kontoret for den Høje Repræsentant 
for de Mindst Udviklede Lande, Udviklingslande, der er Indlandsstater, og Små 
Udviklingsøstater (UN-OHRLLS) af rapporten "Why a Green Economy Matters for the 
Least Developed Countries"1

– der henviser til UNEP's rapport fra september 2008 "Green Jobs: Towards Decent Work 

                                               
1 http://unctad.org/en/Docs/unep_unctad_un-ohrlls_en.pdf, udarbejdet til FN's fjerde konference om de mindst 
udviklede lande i maj 2011.
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in a Sustainable, Low-Carbon World’1

– der henviser til FN's agentur for kvinders rapport fra 1. november 2011 "The Centrality of 
Gender Equality and the Empowerment of Women for Sustainable Development"2,

– der henviser til Women's Major Groups Rio+20 Position Statement Summary af 1. 
november 20113,

– der henviser til Women's Major Groups fælles holdning fra marts 2011 som forberedelse 
til FN's konference om bæredygtig udvikling 2012 "A Gender Perspective on the "Green 
Economy""4,

– der henviser til offentliggørelsen af regeringens officielle rapport (Stockholm, Sverige) fra 
2005 "Bilen, Biffen, Bostaden: Hållbara laster – smartare konsumtion"5,

– der henviser til sin beslutning af 20. april 2012 om kvinder og klimaændringer6,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2012 om kvinders deltagelse i politisk 
beslutningstagning – kvalitet og ligestilling6,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2012 om ligestilling mellem kvinder og mænd i 
EU – 20117,

– der henviser til sin beslutning af 29. september 2011 udarbejdelsen af en fælles EU-
holdning forud for De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling (Rio+20-
topmødet)8

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
udtalelsen fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at en grøn økonomi defineres som en bæredygtig økonomi, hvilket 
betyder social og miljømæssig bæredygtighed, og at social bæredygtighed omfatter en 
samfundsorden, der gennemsyres af lighed og social retfærdighed uanset køn, etnisk 

                                               
1 http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-report.asp.
2 http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/11/Rio+20-UN-Women-Contribution-to-the-Outcome-

Document.pdf udarbejdet i afventen af slutdokumentet fra De Forenede Nationers konference om bæredygtig 
udvikling (Rio+20), der skal afholdes i 2012.

3 http://www.womenrio20.org/Women’s_MG_Rio+20_Summary.pdf.
4 http://www.wecf.eu/download/2011/March/greeneconomyMARCH6docx.pdf. 
5 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0145.
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0070.
8 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0069.
9 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0430.
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oprindelse, hudfarve, religion, seksuel orientering, funktionsnedsættelse eller politisk 
holdning,

B. der henviser til, at klimaændringer og reduceret biologisk mangfoldighed truer kvinders 
og mænds livsbetingelser, velfærd og velbefindende, at bevarelsen af vores økosystemer 
således er en grundpille for en grøn økonomi, og at den nulevende generation ikke kan 
overlade ansvaret for at løse dagens miljøproblemer til kommende generationer,

C. der henviser til, at på grund af kønsroller påvirker kvinder ikke miljøet på samme måde 
som mænd, og at kvinders adgang til ressourcer og muligheder for at håndtere situationen 
og tilpasse sig i mange lande er begrænset som følge af diskriminering,

D. der henviser til, at det er de fattigste mennesker, hvoraf man regner med, at kvinder udgør 
70 %, der bliver ramt hårdest af klimaforandringer og ødelæggelse af økosystemer,

E. der henviser til, at det er nødvendigt med en omstilling til en grøn økonomi for at reducere 
miljøbelastningen, øge den sociale retfærdighed og skabe et samfund, hvor kvinder og 
mænd har de samme rettigheder og muligheder,

F. der henviser til, at kvinder er klart underrepræsenterede ved miljøforhandlinger og 
budgetdrøftelser, og at det samme gælder i forbindelse med beslutninger om at nå frem til 
en grøn økonomi,

G. der henviser til, at forbrugs- og livsstilsmønstre har stor indvirkning på miljøet og klimaet, 
og til, at den rige verdens forbrugsmønstre, f.eks. i forbindelse med fødevarer og 
transport, ikke er bæredygtige på sigt, især med tanke på, at alle kvinder og mænd på 
Jorden har ret til at leve et godt liv i velfærd,

H. der henviser til, at kvinder og mænd generelt har forskellige forbrugsmønstre, og at 
kvinder forbruger mindre sammenlignet med mænd, uanset socioøkonomisk status, men 
tilsyneladende også har større vilje til handle for at bevare miljøet via forbrugsvalg som at 
spise mindre kød, køre mindre i bil og være mere energieffektive,

I. der henviser til, at kvinder har ikke samme magt og adgang til transportsystemer som 
mænd, og at dette grundlæggende skyldes den nuværende magtfordeling mellem kønnene, 
men hvis vi ønsker at forbedre kvinders transportmuligheder, skal vi sikre en kollektiv 
trafik, der fungerer bedre, flere gang- og cykelstier samt kortere afstand til servicetilbud,

J. der henviser til, at kvinder skal medvirke fuldt ud ved udformningen af beslutningerne om 
og gennemførelsen af en grøn økonomi, og at positive erfaringer fra områder, hvor 
kvinder har deltaget, omfatter resultater som forbedret katastrofehåndtering, øget 
biologisk mangfoldighed, øget fødevaresikkerhed, hindring af ørkendannelse og fredede 
skove,

Generelle overvejelser

1. understreger behovet for at omstille samfundet i retning af en grøn økonomi, hvor 
miljøhensyn går hånd i hånd med social bæredygtighed og større ligestilling og større 
social retfærdighed;
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2. konstaterer, at særligt vigtige aspekter inden for den grønne økonomi drejer sig om 
økosystemer, forbrug, mad, vækst, transport, energi og velfærdssektoren;

3. beklager, at Kommissionens meddelelse til EU's institutioner og udvalg "Rio+20: mod en 
grøn økonomi og bedre styring" mangler ethvert kønsperspektiv;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle alders- og kønsopdelte 
oplysninger i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af strategier, 
programmer og budgetprojekter; påpeger, at uden statistikker forringes mulighederne for 
at gennemføre relevante foranstaltninger med henblik på at øge ligestillingen;

5. opfordrer Kommissionen til at iværksætte forskning om køn og grøn økonomi;

6. opfordrer Kommissionen til gennem informationskampagner at øge bevidstheden om 
betydningen af omstillingen til en grøn økonomi;

Bæredygtigt forbrug

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre ligestillingsmål for alle 
miljørelaterede politikområder og på alle niveauer af den økonomiske beslutningstagning, 
påpeger, at disse mål bør opstilles i samråd med civilsamfundet;

8. konstaterer, at arbejdet med at tilgodese menneskers ret til bolig, mad, fødevarer, energi 
og arbejdspladser altid skal foregå på en sådan måde, at økosystemerne bevares og 
klimaændringerne begrænses, samtidig med at jordens ressourcer anvendes på en måde, 
der er forenelig med menneskerettighederne, fører til øget ligestilling og betyder, at de 
fordeles ud fra principperne om miljøretfærdighed;

9. understreger betydningen af at sikre, at børn og børnebørn får mulighed for at få gode 
livsbetingelser, og at den økonomiske udvikling derfor skal opfylde de nuværende behov 
uden at bringe fremtidige generationers behov i fare;

10. understreger, at BNP er et mål for produktion og ikke for miljømæssig bæredygtighed, 
ressourceeffektivitet, social integration eller samfundsudvikling i almindelighed, henviser 
til, at Parlamentet ønsker, at der udvikles nye tydelige og målbare indikatorer, hvor der 
tages hensyn til klimaændringer, biologisk mangfoldighed, ressourceeffektivitet og social 
retfærdighed;

11. opfordrer medlemsstaterne til at indføre finanspolitiske foranstaltninger, der fører til en 
grøn økonomi ved dels at sætte en pris på miljøpåvirkningen, dels at investere midler for 
at tilskynde til grøn innovation og bæredygtige infrastruktursystemer;

12. mener, at EU's offentlige midler i langt højere grad skal bruges på grønne offentlige 
goder;

13. ønsker at afskaffe EU's støtte til miljøskadelig virksomhed;

Bæredygtig transport

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette bæredygtige transportsystemer, 
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som tager ligelige hensyn til kvinders og mænds transportbehov, og som samtidig har lav 
miljøpåvirkning;

15. opfordrer medlemsstaterne til både at reducere transportsektorens miljø- og 
energipåvirkning og øge ligestillingen ved at arbejde for bedre tilgængelighed til it og 
trafikfattig samfundsplanlægning;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre et transporthierarki, hvor det 
tydeligt angives, hvilke transportformer der skal prioriteres, for at man kan nå de 
overordnede miljø- og trafikmål;

17. opfordrer medlemsstaterne til at styrke den lokale kollektive trafik kraftigt og dermed 
også forbedre kvindernes situation i hverdagen og deres mulighed for mobilitet;

18. understreger, at satsninger på bæredygtige transportsystemer skal tage hensyn til, at 
mænds og kvinders opfattelse af offentlige miljøer er forskellige og er baseret på 
forskellige risikovurderinger, hvilket betyder, at man skal prioritere trygge miljøer inden 
for transportsystemerne for både kvinder og mænd;

Velfærdssektoren og grønne job

19. konstaterer, at grønne job inden for f.eks. landbrug, energi, byggeri og affald er af stor 
betydning i en grøn økonomi;

20. konstaterer, at ikke bare grønne job er vigtige i en grøn økonomi, men at det gælder alle 
job med lav miljøpåvirkning; henviser til, at disse findes inden for den private 
servicesektor, men også inden for velfærdssektoren, f.eks. inden for undervisning og 
omsorg;

21. opfordrer medlemsstaterne til at sikre kvinder ligelig repræsentation inden for den
politiske beslutningstagning og inden for den grønne jobsektor, henviser til, at hvis det 
ikke er muligt at opnå dette ad frivillighedens vej, er man nødt til at anvende målrettede 
foranstaltninger, såsom kvotering, for at styrke demokratiet;

22. opfordrer medlemsstaterne til at anvende og udvikle metoder for at tilskynde kvinder til at 
vælge uddannelser og job inden for miljø-, transport- og energisektoren;

23. opfordrer medlemsstaterne til at anvende og udvikle metoder for at tilskynde mænd til at 
vælge uddannelser og job med lav miljøpåvirkning inden for velfærdssektoren;

24. konstaterer, at hvis kvinder skal kunne deltage i den grønne økonomi på samme vilkår 
som mænd, er der behov for at udbygge børneomsorg og ældreboliger, at både kvinder og 
mænd får mulighed for at kombinere arbejde og familieliv, og at sikre kvinders seksuelle 
rettigheder og forplantningsrettigheder;

Bæredygtig politik i internationale relationer

25. forventer, at overgangen til bredere og mere bæredygtige økonomiske indikatorer også
inden for udviklingspolitikken vil medføre, at man understreger sociale og miljømæssige 
mål for udviklingslandene;
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26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde indikatorer for at kunne 
vurdere de kønsspecifikke konsekvenser af projekter og programmer samt fremme køns-
og ligestillingsperspektivet inden for miljøstrategierne for at nå frem til en grøn økonomi;

27. opfordrer Kommissionen til at være særligt opmærksom på, at adgang til rent vand er af 
stor betydning for piger og kvinder i store dele af verden, hvor det ofte er deres ansvar at 
hente vand og transportere det hjem; påpeger, at det også er vigtigt at tage hensyn til den 
oprindelige kvindelige befolknings viden om lokale økosystemer;

28. opfordrer Kommissionen til at være særligt opmærksom på, at milliarder af mennesker er 
helt afhængige af biomasse som energikilde; henviser til, at børn og kvinder derfor 
rammes af sundhedsproblemer i forbindelse med indsamling, bearbejdning og brug af 
biomassen; påpeger, at det derfor er nødvendigt at satse på mere effektive og vedvarende 
energikilder;

29. opfordrer Kommissionen til at udarbejde programmer for moderne overførsel af teknik og 
viden, som kan hjælpe udviklingslande og regioner med at tilpasse sig til 
miljøforandringer;

30. understreger, at man bør tage hensyn til manglende lighed mellem kønnene for så vidt 
angår adgangen til ressourcer, f.eks. mikrolån, kreditter, information og teknik, ved 
udformningen af strategier til bekæmpelse af klimaændringerne;

31. pålægger sin formand at sende dette beslutningsforslag til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer.
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BEGRUNDELSE

I denne betænkning sættes der lighedstegn mellem en grøn økonomi og en bæredygtig 
økonomi, som igen omfatter både en socialt og miljømæssigt bæredygtig økonomi. Hermed 
mener man naturligvis ligestilling mellem kvinder og mænd. En grøn eller bæredygtig 
økonomi er et system, hvor man bevarer økosystemernes produktionsevne (planetens 
bæreevne), samtidig med at man skaber et samfund, hvor de grundlæggende menneskelige
behov opfyldes for alle. Den økonomiske udvikling i en grøn økonomi foregår altså inden for 
rammerne for, hvad naturen kan bære, og sikrer en retfærdig fordeling af ressourcer mellem 
mennesker, mellem kvinder og mænd samt mellem generationer.

Den grønne økonomi betyder, at planetens og menneskers behov vægtes højest, og at målet er 
at skabe bæredygtige samfund, der er energieffektive og sunde, og at alle mennesker uanset 
køn, alder, etnisk tilhørsforhold, hudfarve, seksuel orientering, funktionsnedsættelse eller 
livsanskuelse kan deltage.

Der er store skævheder mellem kvinders og mænds beslutningstagning inden for politik og 
økonomi. En skævhed mellem kønnene undergraver den politiske beslutningstagnings 
legitimitet, idet demokratiet er baseret på, at de folkevalgte repræsentanter udgør et tværsnit af 
befolkningen. Det er nødvendigt med en ligelig deltagelse i politik og grøn økonomi, for at 
man kan tage hensyn til kvinders interesser på samme måde, som man tager hensyn til mænds 
interesser i dag. For at kunne afhjælpe denne skævhed bør landene indføre alle de 
hensigtsmæssige foranstaltninger, også kvotering, som er nødvendige for at sikre balance 
mellem kønnene inden for politik og grøn økonomi.

Bæredygtigt forbrug

I det nuværende økonomiske system tages der ikke hensyn til, at naturressourcerne er 
begrænsede. Konstant vækst betragtes som en selvfølgelighed. Men det vil før eller siden føre 
til sammenbrud, eftersom alle de varer eller tjenester, der fremstilles og forbruges, kræver 
yderligere anvendelse af forskellige typer af naturressourcer (vand, energi, metaller m.m.). 
Produktionen og forbruget resulterer i udslip og forurening, som før eller siden ender i vores 
økosystemer. Økosystemernes evne til at fungere som stødpude og optage udslip og tilpasse 
sig ændrede forhold har en absolut grænse. Hvis denne grænse overskrides, kan vigtige 
økosystemtjenester holde op med at producere. Tjenester, som er grundlaget for vores 
eksistens og velfærd. For at undgå et sådant scenario er der behov for ændringer af det 
økonomiske system, hvor forbruget af naturressourcer foregår i et tempo, der giver mulighed 
for genindvinding og nyproduktion. En forandring i retning af en grøn økonomi. 
Men en grøn økonomi kræver også en bæredygtig forvaltning af menneskelige ressourcer og 
social bæredygtighed. Det betyder f.eks. bedre balance mellem fattige og rige, mellem 
kvinder og mænd. I dag påvirker vi Jordens ressourcer – det såkaldte økologiske fodaftryk –
betydeligt mere i rige lande end i fattige. Hvis alle f.eks. skulle leve som Sveriges befolkning, 
skulle man bruge tre jordkloder til at dække ressourceforbruget. Denne ubalance er ikke 
rimelig.

Det økonomiske system fører til forskellige slags kriser: finanskriser, sammenbrud i 
økosystemer, klimaændringer m.m. Dette bidrager igen til dårligere tryghedssystemer og 
dårligere velfærd. Når samfundet rammes af krise, sparer man ofte på velfærden, hvilket fører 
til dårligere uddannelse, sundhed, social omsorg, pensioner og boligmangel. De hårdest ramte 
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af disse besparelser er de fattige, som ikke har mulighed for at dække tabene med besparelser, 
private forsikringer eller lignende. 70 % af de 1,3 mia. mennesker, der lever for mindre end 1 
dollar om dagen, er kvinder. Kriser skaber altså endnu mere ulige samfund.

Derimod er det vigtigt at understrege, at de fattige landes udvikling med øget forbrug og øget 
velstand er vigtig for at opnå en bedre balance mellem verdens lande og befolkningsgrupper. 
Det er ikke aktuelt med en begrænsning af de fattigste landes udvikling. En grøn økonomi er 
derfor ikke bæredygtig, hvis man ikke tager det globale fordelingsspørgsmål alvorligt. 

Kvinder og mænd har forskellige forbrugsmønstre på grund af forskellige kønsroller og 
bidrager forskelligt til miljøbelastningen. Mænd forbruger f.eks. mere kød og kører meget 
mere i bil. Kvinders og mænds forskellige forbrugsadfærd er en del af en identitetsdannelse 
og en forstærkning af vores kønsidentitet. Forbrug sidestilles ofte med lykke, succes og lyst 
og udgør derfor en belønning for den, der forbruger. Forbrugsvalgene er altså alt andet end 
rationelle. Holdningerne dannes snarere omkring en lyst og en længsel efter at opfylde en 
bestemt type identitet, som ofte hænger tæt sammen med seksualitet og kønsattributter.

Mandlige forbrugsvaner er ofte energislugende og højteknologiske. Hos kvinder er det 
derimod tøj, der står øverst på forbrugslisten. En anden del af forbrugsforskellene mellem 
kønnene skyldes indkomstforskelle. Mænd tjener generelt mere end kvinder, hvorfor de har 
større mulighed for at forbruge mere. Med stigende indkomst og velstand bruger individet 
ofte penge på ting, der sparer tid, eftersom tiden er en fast størrelse. Mange gange rammer det 
miljøet. Ved afvejningen af de forskellige muligheder sættes tiden altså i relation til udgiften, 
og eftersom udgiften ved miljøbelastningen ikke rammer den enkelte, resulterer valget ofte i 
en højere miljøbelastning.

Nogle har en mening om, at kvinder af natur er mere omsorgsfulde og miljøvenlige end 
mænd. Det er problematisk at anlægge en sådan holdning til spørgsmålet om forbrugsforskelle 
mellem kønnene, da det undergraver mulighederne for at finde løsninger. 

Når vi taler om grøn og bæredygtig økonomi, er øget ligestilling en selvfølgelig del af 
definitionen. Ligestillingen er indeholdt i det sociale bæredygtighedsbegreb. Det er en 
iboende systemfejl i den moderne økonomi, at visse varer og tjenester slet ikke tillægges 
nogen værdi. Det drejer sig om arbejdsopgaver, der ofte udføres af kvinder. Det kan være 
børnepasning, madlavning, dyrkning af afgrøder, hentning af vand m.m. Dermed bliver disse 
aktiviteter "usynlige" i økonomien. Derimod geninvesterer kvinder det meste af det, de tjener 
ved lønnet arbejde, i lokalsamfundet. Derfor er kvindens rolle vigtig og skal synliggøres. 
Derfor er der behov for familieplanlægning, udvidede børnepasningsmuligheder og delt 
forældreskab, så kvinderne har mulighed for at frigøre tid og deltage i samfundsudviklingen. 

Mange kvinder sidder i dag fast i patriarkalske systemer, hvor kvinders rettigheder er 
betydeligt ringere end mænds. De må f.eks. ikke eje jord, optage lån, have ret til 
naturressourcer, modtage undervisning, få adgang til sundheds- og sygepleje eller adgang til 
forskellige teknologiske løsninger. Systemer, som undergraver alle muligheder for, at disse 
kvinder kan slippe ud af deres situation.

Bæredygtig transport

Det er vigtigt at skabe et bæredygtigt transportsystem, hvor der tages ligelige hensyn til 
kvinders og mænds transportbehov, samtidig med at systemet har lav miljøpåvirkning. 
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Medlemsstaterne skal reducere transportsektorens miljø- og energipåvirkning og øge 
ligestillingen ved at arbejde for bedre tilgængelighed til it og en trafikfattig 
samfundsplanlægning. For hvis man gennem mere it har mulighed for at kommunikere uden 
at skulle transporteres, gennem samfundsplanlægning bygge tættere og udnytte mulighederne 
på en miljømæssigt intelligent måde, fører det til et mere transporteffektivt og 
energibesparende samfund. Flere mennesker kan så bevæge sig mellem forskellige punkter 
eller tage cyklen, hvilket gavner kvinders transportmetoder, men samtidig gavner alle med 
lave indkomster.

I lang tid har mange givet udtryk for, at vi skal lave et mere bæredygtigt transportsystem. Men 
i praksis sker der kun ganske lidt. Derfor er tiden inde til at indføre et transporthierarki, hvor 
det tydeligt angives, hvilke transporter der skal prioriteres, for at man kan nå de overordnede 
miljø- og trafikmål. Transporthierarkiet er baseret på, at man altid forsøger at vælge den første 
foranstaltning, når man har et transport- og kommunikationsproblem, der skal løses, i 
følgende rækkefølge: 1) it og bredbånd, 2) trafikfattig samfundsplanlægning, 3) gang- og 
cykeltrafik, 4) kollektiv transport med i første omgang busser, sporvogne og tog, der kører på 
vedvarende brændstoffer, i anden omgang kollektive transportmidler med fossilt brændsel, 5) 
søfart, 6) vejtransport.

En af de vigtigste foranstaltninger i bestræbelserne hen imod en grøn økonomi er at styrke den 
lokale og regionale kollektive trafik kraftigt og dermed også forbedre kvindernes situation i 
hverdagen og deres mulighed for mobilitet. En styrket kollektiv trafik giver også mænd 
mulighed for i højere grad at benytte sig af miljømæssigt bæredygtige transportsystemer, 
hvilket er positivt, eftersom man i højere grad kan bryde sit adfærdsmønster og sin tradition 
med at bruge biler i samme udstrækning som i dag. I dette arbejde skal der tages hensyn til, at 
kvinder og mænd har forskellige opfattelser af offentlige miljøer, og at de er baseret på 
forskellige risikovurderinger. Derfor skal utrygge miljøer inden for transportsystemet bygges 
væk, f.eks. mørke tunneller og passager, for især at forbedre tryghedsoplevelsen for 
kvinderne.

Velfærdssektoren og grønne job 

I dag er der ikke ligestilling mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Der er en risiko 
for, at kvinder bliver underrepræsenterede i fremtidens nye grønne job. Derfor er der behov 
for foranstaltninger, således at kvinder kan få grønne job inden for f.eks. transport, bygge- og 
anlægssektoren og fremstillingsindustrien. I alle lande er det vigtigt, at man ved uddannelse 
og kompecetenceudvikling til grønne job understreger ligestilling mellem kønnene.

Begrebet grønne job omfatter også administrativt arbejde samt arbejde inden for den private 
og offentlige servicesektor, som gavner miljøet eller har lav miljøpåvirkning. Det er områder, 
hvor der i dag er ansat forholdsmæssigt flere kvinder end mænd, hvilket bør føre til 
foranstaltninger, der øger andelen af mænd inden for disse sektorer. Det kan være som 
sagsbehandlere eller hos myndigheder, men i høj grad også mange job inden for skole og 
omsorg.

Uddannelse har altid spillet en vigtig rolle som grundlag for samfundsudviklingen. Derfor er 
det vigtigt, at uddannelserne tilpasses til samfundsudviklingen. At uddanne nulevende og 
kommende generationer i, hvad et bæredygtigt samfund indebærer, er således afgørende, hvis 
man ønsker at styre i retning af en bæredygtig samfundsudvikling. Her bør man udvikle viden 
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og fremhæve værdier som demokrati, ligestilling, respekt for de grundlæggende 
menneskerettigheder og respekt for naturen.

Bæredygtig politik i internationale relationer

De mindst udviklede lande har et stort potentiale for at få succes og tilmed føre an i 
udviklingen i retning af en grøn økonomi. Dette skyldes, at de allerede i dag har en CO2-fattig 
produktion og en livsstil, som slet ikke påvirker miljøet og klimaet i samme udstrækning som 
den rige verden. Omstillingen til en grøn økonomi kræver politiske reformer og 
styringsmidler, finansieringsmekanismer og handelsregler. Glædeligt nok tager 
beslutningstagere i mange af disse lande allerede vigtige beslutninger i den rigtige retning for 
at nå målet om en grøn økonomi. Mange lav- og mellemindkomstlande har i stadig større 
udstrækning udviklet skattesystemer, hvor man beskatter miljøskadelige aktiviteter og 
produkter. Desværre går en stor del af de udenlandske investeringer til miljøskadelige 
aktiviteter som udvinding af olie, gas og mineraler og i meget begrænset udstrækning til 
fremstillingsindustrier og bæredygtige infrastrukturprojekter, som er vigtige for disse landes 
udvikling. Derfor er det et vigtigt skridt at omdirigere investeringerne til projekter, som er 
bæredygtige på lang sigt, dvs. i tråd med udviklingen i retning af en grøn økonomi. Her har 
EU en vigtig rolle at spille, hvor man med sin udviklingspolitik skal styre mod sociale og 
økologiske mål.

I omstillingsarbejdet skal disse lande have adgang til de teknologibehov, der følger af 
udviklingen af en CO2-fattig og miljøvenlig økonomi. Det drejer sig især om teknologi, som 
letter arbejdet inden for land- og skovbrugssektoren, husdyravl, energiforsyning, 
affaldshåndtering og transporter. De fleste af disse områder varetages af kvinder. At lette 
arbejdet inden for disse sektorer kan dermed forbedre kvindernes situation, fordi de får mere 
tid til deres eget velbefindende og deltagelse i samfundslivet.

For at muliggøre adgangen til og udviklingen af relevant teknologi er innovation og 
tilgængelig information vigtige hjørnestene. Udvikling, absorption og tilpasning til grøn 
teknologi til indenlandsk brug og senere til eksport til den udviklede verden kræver 
internationalt samarbejde, forskning og udvikling. Her er det også vigtigt at begrænse 
patenters varighed og gøre det lettere frit at anvende allerede tilgængelige teknologier og 
nyskabelser.


