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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisten roolista vihreässä taloudessa

(2012/2035(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 
3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 8 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

– ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Rio+20: kohti 
vihreää taloutta ja parempaa hallintoa" (COM(2011)0363), 

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 annetun komission tiedonannon 
"Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050" (COM(2011)0112), 

– ottaa huomioon 11. helmikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Naisten ja miesten 
tasa-arvon kehitystä käsittelevä kertomus vuodelta 2010" (SEC(2010)0193),

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Naisten ja miesten 
tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015" (COM(2010)0491),

– ottaa huomioon Pekingissä syyskuussa 1995 pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
neljännen naisten maailmankonferenssin, Pekingissä hyväksytyn julistuksen ja 
toimintaohjelman sekä YK:n Peking +5 -erityisistunnossa 9. kesäkuuta 2000, Peking +10 
-erityisistunnossa 11. maaliskuuta 2005 ja Peking +15 -erityisistunnossa 
2. maaliskuuta 2010 hyväksytyt päätösasiakirjat, jotka koskivat lisätoimia ja -aloitteita 
Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toteuttamiseksi, 

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 1979 hyväksytyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW), 

– ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin vuoden 2012 kertomuksen "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" (Pekingin toimintaohjelman toiminta-
alueen K toteutuksen tarkastelu EU:ssa: Naiset ja ympäristö – Sukupuolten tasa-arvo ja 
ilmastonmuutos),

– ottaa huomioon YK:n ympäristöohjelman (UNEP), YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin 
(UNCTAD) sekä YK:n vähiten kehittyneiden maiden, sisämaassa sijaitsevien 
kehitysmaiden ja pienten kehittyvien saarivaltioiden korkean edustajan toimiston 
(UN-OHRLLS) yhteisen julkaisun selvityksestä "Why a Green Economy Matters for the 
Least Developed Countries" (Miksi vihreällä taloudella on merkitystä vähiten 
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kehittyneille maille)1, joka laadittiin toukokuussa 2011 järjestettyä neljättä vähiten 
kehittyneitä maita käsittelevää konferenssia varten,

– ottaa huomioon syyskuussa 2008 julkaistun UNEP:n selvityksen "Green Jobs: Towards 
Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World" (Vihreät työpaikat: Ihmisarvoisen 
työn edistäminen kestävässä, vähähiilisessä maailmassa)2, 

– ottaa huomioon 1. marraskuuta 2011 julkaistun YK:n naisjärjestön UN Womenin raportin 
"The Centrality of Gender Equality and the Empowerment of Women for Sustainable 
Development" (Sukupuolten tasa-arvon keskeisyys ja naisten voimaannuttaminen 
kestävän kehityksen edistämiseksi)3, joka laadittiin ennen vuoden 2012 YK:n kestävän 
kehityksen kokouksen (Rio+20) päätösasiakirjaa,

– ottaa huomioon 1. marraskuuta 2011 julkaistun tiivistelmän naisten ryhmän (Women's 
Major Group) kannasta Rio+20-kokouksessa4,

– ottaa huomioon naisten ryhmän (Women's Major Group) maaliskuussa 2011, YK:n 
kestävän kehityksen kokouksen 2012 valmistelujen yhteydessä julkaistun kannan "A 
Gender Perspective on the 'Green Economy'" (Sukupuolinäkökulma vihreään talouteen)5,

– ottaa huomioon Tukholmassa (Ruotsi) vuonna 2005 julkaistun virallisen hallituksen 
selvityksen "Bilen, Biffen, Bostaden: Hållbara laster – smartare konsumtion" (Auto, ruoka 
ja asunto: kestävä kuormitus, järkevä kulutus)6,

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman naisista ja 
ilmastonmuutoksesta7,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman naisista päättäjinä –
laatua ja tasa-arvoa8, 

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvosta Euroopan unionissa 20119, 

– ottaa huomioon 29. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n yhteisen kannan 
muodostamisesta ennen Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssia 
(Rio+20)10,

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 48 artiklan,

                                               
1 http://unctad.org/en/Docs/unep_unctad_un-ohrlls_en.pdf. 
2 http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-report.asp. 
3 http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/11/Rio+20-UN-Women-Contribution-to-the-Outcome-
Document.pdf. 
4 http://www.womenrio20.org/Women’s_MG_Rio+20_Summary.pdf. 
5 http://www.wecf.eu/download/2011/March/greeneconomyMARCH6docx.pdf. 
6 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf. 
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0145.
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0070.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0069.
10 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0430.
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– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön sekä 
aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

A. katsoo, että vihreän talouden määritelmä on kestävä talous, mikä puolestaan tarkoittaa 
sosiaalista ja ekologista kestävyyttä; katsoo, että sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu 
yhteiskuntajärjestys, joka on tasa-arvoinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen kaikille 
sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, ihonväristä, uskonnosta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, vammaisuudesta tai poliittisista mielipiteistä riippumatta;

B. katsoo, että ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden vähentyminen uhkaavat 
naisten ja miesten elinehtoja ja hyvinvointia; katsoo, että ekosysteemien suojelu on siten
avainasemassa vihreässä taloudessa; toteaa, että nykyinen sukupolvi ei voi jättää vastuuta 
nykyisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta tuleville sukupolville;

C. toteaa, että sukupuoliroolien vuoksi naiset eivät vaikuta ympäristöön samalla tavalla kuin 
miehet ja että monissa maissa naisilla on syrjinnän vuoksi rajoitetut mahdollisuudet 
käyttää resursseja, vaikuttaa tilanteeseen ja sopeutua;

D. ottaa huomioon, että köyhimmät ihmiset, joista 70 prosenttia on naisia, kärsivät pahiten 
ilmastonmuutoksesta ja ekosysteemien tuhoutumisesta;

E. katsoo, että siirtyminen vihreään talouteen on välttämätöntä, jotta pienennetään 
ympäristökuormitusta, lisätään sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja luodaan yhteiskunta, 
jossa naisilla ja miehillä on samat oikeudet ja mahdollisuudet;

F. toteaa, että naiset ovat selvästi aliedustettuina ympäristöä koskevissa neuvotteluissa ja 
budjettineuvotteluissa, samoin kuin vihreää taloutta koskevassa päätöksenteossa;

G. ottaa huomioon, että kulutustottumuksilla ja elämäntavoilla on olennainen vaikutus 
ympäristöön ja ilmastoon; toteaa, että rikkaan maailmanosan kulutustottumukset, 
esimerkiksi elintarvikkeiden ja liikenteen osalta, ovat pitkällä aikavälillä kestämättömät 
erityisesti, kun otetaan huomioon, että kaikilla maailman naisilla ja miehillä on oikeus 
hyvään elämään ja hyvinvointiin;

H. katsoo, että naisilla ja miehillä on yleisesti ottaen erilaiset kulutustottumukset; toteaa, että 
naiset kuluttavat sosioekonomisesta asemasta riippumatta vähemmän kuin miehet, ja 
naiset vaikuttavat myös olevan kiinnostuneempia suojelemaan ympäristöä 
kulutusvalinnoillaan, kuten vähentämällä lihansyöntiä ja autolla ajamista ja tehostamalla 
energiankulutusta;

I. ottaa huomioon, että naisilla ei ole samaa valtaa ja samoja mahdollisuuksia vaikuttaa 
liikennejärjestelmään kuin miehillä; toteaa, että perimmäinen syy tähän ovat nykyajan 
sukupuolten valtarakenteet; katsoo, että jos naisten mahdollisuuksia vaikuttaa 
liikenteeseen halutaan parantaa, täytyy parantaa joukkoliikenteen toimivuutta, lisätä 
kevyen liikenteen väyliä ja lyhentää palvelujen välimatkoja;

J. katsoo, että naiset on otettava täysimääräisesti mukaan vihreän talouden suunnitteluun, 
sitä koskevaan päätöksentekoon ja sen toteutukseen; toteaa, että hyvät kokemukset naisten 
osallisuudesta osoittavat tuloksia esimerkiksi paremmasta katastrofinhallinnasta, 
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lisääntyneestä luonnon monimuotoisuudesta ja elintarviketurvasta, aavikoitumisen 
estämisestä ja metsien suojelusta;

Yleisiä huomioita

1. korostaa, että on välttämätöntä muuttaa yhteiskuntaa kohti vihreää taloutta, jossa 
ympäristön kunnioitus kytkeytyy läheisesti sosiaaliseen kestävyyteen, kuten 
lisääntyneeseen tasa-arvoon ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen;

2. panee merkille, että vihreän talouden erityisen tärkeät osa-alueet liittyvät ekosysteemiin, 
kulutukseen, ruokaan, kasvuun, liikenteeseen, energiaan ja hyvinvointialaan;

3. pitää valitettavana, että EU:n toimielimille ja komiteoille annetusta komission 
tiedonannosta "Rio+20: kohti vihreää taloutta ja parempaa hallintoa" puuttuu kokonaan 
sukupuolinäkökulma;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään sukupuolen ja iän mukaan eriteltyjä 
tietoja ympäristö- ja ilmastoalan strategioiden, ohjelmien ja budjettihankkeiden 
suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista, koska mahdollisuudet toteuttaa tasa-arvoa 
lisääviä asianmukaisia toimia vaikeutuvat tilastojen puuttuessa;

5. kehottaa komissiota käynnistämään tutkimuksen sukupuolesta ja vihreästä taloudesta;

6. kehottaa komissiota lisäämään tiedotuskampanjoilla tietoisuutta vihreään talouteen 
siirtymisen merkityksestä;

Kestävä kulutus

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tasa-arvotavoitteita kaikkiin 
ympäristöön liittyviin politiikanaloihin ja kaikilla taloudellisen päätöksenteon tasoilla; 
katsoo, että nämä tavoitteet tulee luoda yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa;

8. panee merkille, että toimet, joilla täytetään ihmisten asuntoa, ruokaa, elintarvikkeita, 
energiaa ja työpaikkoja koskevat oikeutetut vaatimukset, täytyy aina toteuttaa siten, että 
suojellaan ekosysteemiä ja rajoitetaan ilmastonmuutosta samalla, kun käytetään maapallon 
resursseja ihmisoikeuksia noudattaen, ja että toimilla täytyy lisätä tasa-arvoa ja varmistaa, 
että ne jaetaan ympäristöön liittyvien oikeudenmukaisuusperiaatteiden mukaisesti;

9. korostaa, että on tärkeää turvata lasten ja lastenlasten mahdollisuudet hyviin elinoloihin ja 
että taloudellisen kehityksen on näin ollen vastattava nykyisiä tarpeita ilman, että 
vaarannetaan tulevien sukupuolten tarpeita;

10. painottaa, että BKT:lla mitataan tuottavuutta eikä ympäristön kestävyyttä, 
resurssitehokkuutta, sosiaalista osallisuutta tai yleistä yhteiskuntakehitystä; vaatii, että 
kehitetään uusia selkeitä ja mitattavia indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, resurssitehokkuus ja sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus;
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11. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään talouspoliittisiin toimiin, joilla tähdätään vihreään 
talouteen siten, että toisaalta hinnoitellaan ympäristövaikutukset ja toisaalta sijoitetaan 
varoja vihreiden innovaatioiden ja kestävän infrastruktuurin edistämiseen;

12. katsoo, että EU:n julkisia varoja pitäisi käyttää huomattavasti enemmän 
ympäristöystävällisiin julkishyödykkeisiin;

13. katsoo, että EU:n tuet ympäristön kannalta vahingolliseen toimintaan pitäisi lakkauttaa;

Kestävä liikenne

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään kestävän liikennejärjestelmän, jossa 
otetaan yhtäläisesti huomioon naisten ja miesten liikkumistarpeet ja jolla on pienet 
ympäristövaikutukset;

15. kehottaa jäsenvaltioita sekä pienentämään liikennealan ympäristövaikutuksia ja 
vähentämään energiankulutusta että lisäämään tasa-arvoa edistämällä tietotekniikan 
käytettävyyttä ja vähäliikenteistä yhteiskuntasuunnittelua;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön liikennehierarkian, jossa 
ilmoitetaan selkeästi ensisijaiset liikennemuodot kokonaisvaltaisten ympäristö- ja 
liikennetavoitteiden saavuttamiseksi;

17. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan voimakkaasti paikallista joukkoliikennettä ja siten 
parantamaan myös naisten arkea ja liikkumismahdollisuuksia;

18. korostaa, että kun sijoitetaan kestävään liikennejärjestelmään, täytyy ottaa huomioon, että 
naisten ja miesten käsitykset julkisesta ympäristöstä ovat erilaiset ja perustuvat erilaiseen 
vaarojen arviointiin, minkä vuoksi liikennejärjestelmän turvalliset ympäristöt sekä naisille 
että miehille on pantava etusijalle;

Hyvinvointiala ja vihreät työpaikat

19. panee merkille, että vihreillä työpaikoilla esimerkiksi maatalouden, energian, 
rakentamisen ja jätteiden alalla on suuri merkitys vihreälle taloudelle;

20. panee merkille, että vihreässä taloudessa vihreiden työpaikkojen lisäksi kaikki työpaikat, 
joilla on pienet ympäristövaikutukset, ovat tärkeitä; toteaa, että nämä työpaikat voivat olla 
yksityisellä palvelusektorilla mutta myös hyvinvointialalla, kuten koulutus- ja 
hoivapalvelualalla;

21. kehottaa jäsenvaltioita turvaamaan naisten tasapuolisen edustuksen poliittisessa 
päätöksenteossa ja vihreiden työpaikkojen alalla; toteaa, että jos tätä ei voida saavuttaa 
vapaaehtoisesti, täytyy demokratian vahvistamiseksi ottaa käyttöön kohdistettuja toimia, 
kuten kiintiöitä;

22. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään ja kehittämään menetelmiä, joilla kannustetaan naisia 
valitsemaan koulutus ja ammatti ympäristö-, liikenne tai energia-alalta;
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23. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään ja kehittämään menetelmiä, joilla kannustetaan miehiä 
valitsemaan vain vähän ympäristöä kuormittava koulutus ja ammatti hyvinvointialalta;

24. panee merkille, että jotta naiset voisivat osallistua vihreään talouteen samoin edellytyksin 
kuin miehet, täytyy kehittää lastenhoitoa ja vanhainkoteja, jotta sekä naisilla että miehillä 
on mahdollisuus yhdistää työ ja perhe ja samalla turvataan naisten seksuaali- ja 
lisääntymisoikeudet;

Kestävä politiikka kansainvälisissä suhteissa

25. odottaa, että siirtyminen laajempiin ja kestävämpiin taloudellisiin indikaattoreihin myös 
kehityspolitiikassa johtaa siihen, että kehitysmaiden sosiaaliset ja ympäristötavoitteet 
saavat enemmän painoarvoa;

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään indikaattoreita, joilla arvioidaan 
hankkeiden ja ohjelmien sukupuolikohtaisia vaikutuksia ja edistetään sukupuoli- ja tasa-
arvonäkökulmaa ympäristöstrategioissa vihreän talouden saavuttamiseksi;

27. kehottaa komissiota ottamaan erityisesti huomioon, että puhtaan veden saatavuudella on 
suuri merkitys tytöille ja naisille suuressa osassa maailmaa, koska veden hakeminen ja 
kuljettaminen kotiin on usein heidän tehtävänsä; katsoo myös, että on tärkeää ottaa talteen 
alkuperäiskulttuurien naisten paikallisiin ekosysteemeihin liittyviä tietoja;

28. kehottaa komissiota kiinnittämään erityisesti huomiota siihen, että miljardit ihmiset ovat 
täysin riippuvaisia biomassasta energianlähteenä; toteaa, että lapset ja naiset kärsivät sen 
vuoksi terveysongelmista, kun he keräävät, käsittelevät ja käyttävät biomassaa; toteaa, että 
näin ollen olisi panostettava tehokkaampiin ja uusiutuviin energianlähteisiin;

29. kehottaa komissiota kehittämään ohjelman, jonka avulla voidaan nykyaikaisesti siirtää 
tekniikkaa ja tietoa, jolla voidaan helpottaa kehitysmaiden ja alueiden sopeutumista 
ympäristömuutoksiin;

30. korostaa, että sukupuolten välinen epätasa-arvo resurssien, kuten mikrolainojen, luottojen, 
tiedon ja tekniikan, saatavuudessa täytyy ottaa huomioon, kun suunnitellaan strategioita 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi;

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

Tässä mietinnössä rinnastetaan vihreä talous kestävään talouteen, joka puolestaan käsittää 
sekä sosiaalisesti että ekologisesti kestävän talouden. Tällä tarkoitetaan luonnollisesti myös 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Vihreä tai kestävä talous on järjestelmä, jossa suojellaan 
ekosysteemien tuottavuutta (planeetan kantokykyä) ja samalla luodaan yhteiskunta, jossa 
täytetään kaikkien ihmisten inhimilliset perustarpeet. Taloudellinen kasvu vihreässä 
taloudessa tapahtuu näin ollen luonnon kestävyyden puitteissa, ja sillä turvataan resurssien 
oikeudenmukainen jakautuminen ihmisten, sukupuolten ja sukupolvien välillä.

Vihreä talous tarkoittaa sitä, että planeetan ja ihmisten tarpeet nostetaan etusijalle ja 
tavoitteena on luoda kestävä yhteiskunta, joka on energiatehokas ja terveellinen ja johon 
kaikki ihmiset sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, ihonväristä, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, vammaisuudesta tai elämänkatsomuksesta riippumatta voivat osallistua.

Naisten ja miesten välinen epätasapaino poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa on 
merkittävä. Sukupuolten välinen epätasapaino heikentää poliittisen päätöksenteon 
legitiimiyttä, koska demokratian perusperiaatteena on, että luottamushenkilöt muodostavat 
poikkileikkauksen väestöstä. Tasa-arvoinen osallistuminen politiikkaan ja vihreään talouteen 
on välttämätöntä, jotta naisten edut otetaan samalla tavalla huomioon kuin miesten edut 
huomioidaan nykyisin. Jotta epätasapaino voidaan korjata, valtioiden täytyy ryhtyä kaikkiin 
asianmukaisiin toimenpiteisiin, joihin kuuluvat myös kiintiöt, jotta voidaan saavuttaa 
sukupuolten tasapaino politiikassa ja vihreässä taloudessa.

Kestävä kulutus

Nykyajan talousjärjestelmässä ei oteta huomioon, että luonnonvarat ovat rajalliset. Jatkuvan 
kasvun katsotaan olevan itsestäänselvyys. Ennemmin tai myöhemmin tämä johtaa kuitenkin 
romahdukseen, koska kaikki tuotetut ja kulutetut tavarat tai palvelut edellyttävät yhä 
enemmän erityyppisiä luonnonvaroja (vettä, energiaa, metalleja jne.). Tuotanto ja kulutus 
aiheuttavat päästöjä ja epäpuhtauksia, jotka ennemmin tai myöhemmin päätyvät 
ekosysteemiimme. Ekosysteemien kyky suojautua päästöiltä ja käsitellä niitä sekä sopeutua 
muuttuviin olosuhteisiin on ehdottomasti rajallinen. Tämän rajan ylittäminen voi pysäyttää 
tärkeiden ekosysteemipalvelujen tuotannon. Kyse on palveluista, jotka ovat olemassaolomme 
ja hyvinvointimme perustana. Jotta uhkakuva voidaan välttää, taloudellinen järjestelmä on 
muutettava sellaiseksi, jossa luonnonvaroja kulutetaan niiden elpymisen ja uusiotuotannon 
mahdollistavalla nopeudella. Tarvitaan muutos kohti vihreää taloutta. 

Vihreä talous edellyttää kuitenkin, että käytetään myös inhimillisiä resursseja kestävästi, eli 
sosiaalista kestävyyttä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi parempaa tasapainoa köyhien ja rikkaiden 
sekä naisten ja miesten välillä. Nykyisin vaikutukset maapallon resursseihin – niin sanottu 
ekologinen jalanjälki – ovat huomattavasti suuremmat rikkaissa kuin köyhissä maissa. Jos 
kaikki eläisivät kuten esimerkiksi Ruotsin kansalaiset, tarvittaisiin kolme maapalloa, jotta 
katettaisiin resurssien kulutus. Tällainen epätasapaino ei ole järkevää.

Taloudellinen järjestelmä johtaa erityyppisiin kriiseihin: finanssikriisiin, ekosysteemin 
romahdukseen, ilmastonmuutokseen jne. Tämä puolestaan heikentää turvajärjestelmää ja 
hyvinvointia. Kun yhteiskunta on kriisissä, säästöt otetaan usein hyvinvoinnista, mikä 
heikentää koulutusta, terveyttä, sosiaalihuoltoa, eläkkeitä ja lisää asuntopulaa. Säästöistä 
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kärsivät pahiten köyhimmät ihmiset, joilla ei ole varaa kattaa tappioita säästöillä, yksityisillä 
vakuutuksilla tai vastaavilla. Niistä 1,3 miljardista ihmisestä, jotka elävät alle dollarilla 
päivässä, 70 prosenttia on naisia. Kriisit lisäävät näin ollen entisestään yhteiskunnan epätasa-
arvoa.

On kuitenkin syytä korostaa, että köyhien maiden lisääntyneen kulutuksen ja hyvinvoinnin 
aiheuttama kasvu on tärkeää, jotta voidaan saavuttaa parempi tasapaino maailman maiden ja 
väestöryhmien välillä. Köyhimpien maiden kasvun rajoittaminen ei siis ole asianmukaista. 
Vihreä talous ei ole kestävä, jos maailmanlaajuista varojen jakautumisongelmaa ei oteta 
todesta. 

Naisilla ja miehillä on erilaiset kulutustottumukset, jotka johtuvat erilaisista 
sukupuolirooleista ja aiheuttavat erilaisen ympäristökuormituksen. Miehet esimerkiksi 
kuluttavat enemmän lihaa ja käyttävät paljon enemmän autoa. Naisten ja miesten erilaisella 
kulutuskäyttäytymisellä on osansa identiteetin muodostamisessa ja sukupuoli-identiteetin 
vahvistamisessa. Kuluttaminen rinnastetaan usein onneen, menestykseen ja nautintoon, joten 
se on kuluttajalle palkinto. Kulutusvalinnat ovat näin ollen kaikkea muuta kuin järkiperäisiä. 
Asenteet muodostuvat nopeasti nautinnon ja kaipauksen ympärille tietyn tyyppisen 
identiteetin täyttämiseksi, joka on usein läheisesti yhteydessä seksuaalisuuteen ja 
sukupuolimääritteisiin.

Miesten kulutustavarat ovat usein energiasyöppöjä ja korkean teknologian tuotteita. Naisten 
kulutustavaroiden kärkipäässä sitä vastoin ovat vaatteet. Lisäksi osa sukupuolten välisistä 
kulutuseroista johtuu tuloeroista. Miehet tienaavat yleisesti katsottuna enemmän kuin naiset, 
minkä vuoksi miehillä on suurempi mahdollisuus kuluttaa enemmän. Kun tulot ja hyvinvointi 
nousevat, rahaa käytetään usein johonkin aikaa säästävään, koska aika on rajallista. Monesti 
tämä tapahtuu ympäristön kustannuksella. Kun harkitaan eri vaihtoehtojen välillä, kyse on 
ajan suhteesta kustannuksiin, ja koska ympäristökuormituksen kustannukset eivät lankea 
yksilölle, valinta kallistuu usein korkeampaan ympäristökuormitukseen.

Joidenkin käsitysten mukaan naiset luonnostaan huolehtivat enemmän ja ovat 
ympäristöystävällisempiä kuin miehet. Tällaisen käsityksen omaksuminen sukupuolten välisiä 
kulutuseroja koskevaan ongelmaan on kuitenkin ongelmallista, koska tällöin vaikeutetaan 
ratkaisujen löytämistä. 

Vihreän ja kestävän talouden määritelmän itsestään selvä osa on lisääntynyt tasa-arvo. Tasa-
arvo sisältyy kestävyyden käsitteeseen. Nykyisen taloudellisen järjestelmän luontainen 
epäkohta on se, että tiettyjä tavaroita ja palveluita ei arvosteta lainkaan. Kyse on usein naisten 
suorittamista työtehtävistä, joita voivat olla esimerkiksi lastenhoito, ruuanlaitto, viljely ja 
veden hakeminen. Näistä tehtävistä tulee siten talouden näkökulmasta "näkymättömiä". 
Naiset kuitenkin sijoittavat suurimman osan palkkatyönsä ansioista paikalliseen 
yhteiskuntaan. Sen vuoksi naisten rooli on tärkeä, ja sitä on tehtävä näkyvämmäksi, mikä 
vaatii perhesuunnittelua, lastenhoidon kehittämistä ja jaettua vanhemmuutta, jotta naisilla on 
mahdollisuus käyttää aikaa muihin toimintoihin ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. 

Monet naiset ovat nykypäivänä tiukasti kiinni patriarkaalisessa yhteiskunnassa, jossa naisilla 
on huomattavasti miehiä heikommat oikeudet. Naiset eivät esimerkiksi voi omistaa maata tai 
ottaa lainaa, heillä ei ole oikeutta luonnonvaroihin, he eivät saa koulutusta, eikä heillä ole 
pääsyä terveydenhuoltopalveluihin tai erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin. Kyse on 
yhteiskunnasta, jossa näiltä naisilta on viety kaikki mahdollisuudet päästä pois tilanteestaan.
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Kestävä liikenne

On tärkeää kehittää kestävä liikennejärjestelmä, jossa otetaan yhtäläisesti huomioon naisten ja 
miesten liikkumistarpeet ja jolla on pienet ympäristövaikutukset. Jäsenvaltioiden on 
pienennettävä liikennealan ympäristövaikutuksia, vähennettävä energiankulutusta ja lisättävä 
tasa-arvoa edistämällä tietotekniikan käytettävyyttä ja vähäliikenteistä 
yhteiskuntasuunnittelua. Jos tietotekniikan lisäämisellä voidaan viestiä siirtymättä paikasta 
toiseen ja yhteiskuntasuunnittelulla voidaan tiivistää asutusta ja hyödyntää ympäristöä 
järkevästi, tuloksena on liikenteen kannalta tehokkaampi ja energiaa säästävämpi yhteiskunta. 
Useammat ihmiset voivat kulkea välimatkoja kävellen tai polkupyörällä, mikä puolestaan 
edistää naisten mutta myös kaikkien vähätuloisten kulkutapoja.

Pitkän ajan kuluessa on vallinnut laaja yksimielisyys puheen tasolla siitä, että 
liikennejärjestelmästä on tehtävä kestävämpi. Käytännössä on kuitenkin tapahtunut melko 
vähän. Näin ollen on aika ottaa käyttöön liikennehierarkia, jossa ilmoitetaan selkeästi 
ensisijaiset liikennemuodot kokonaisvaltaisten ympäristö- ja liikennetavoitteiden 
saavuttamiseksi. Liikennehierarkia perustuu siihen, että aina, kun kohdataan liikenteeseen tai 
viestintään liittyvä ongelma, se yritetään ratkaista valitsemalla seuraavan luettelon 
ensimmäinen toimenpide: 1) tietotekniikka ja laajakaista, 2) vähäliikenteinen 
yhteiskuntasuunnittelu, 3) kevyt liikenne, 4) joukkoliikenne, ensisijaisesti linja-auto-, raide- ja 
rautatieliikenne, jossa käytetään uusiutuvia polttoaineita, ja toissijaisesti fossiilisilla 
polttoaineilla kulkevat julkisen liikenteen ajoneuvot, 5) laivaliikenne ja 6) tieliikenne.

Yksi tärkeimmistä vihreään talouteen tähtäävistä toimista on paikallisen ja alueellisen 
joukkoliikenteen voimakas vahvistaminen ja siten naisten arjen ja liikkumismahdollisuuksien 
parantaminen. Vahva joukkoliikenne mahdollistaa myös sen, että käytetään laajemmassa 
mittakaavassa ekologista ja kestävää liikennejärjestelmää. Tällä on myönteisiä vaikutuksia, 
koska tällöin on laajemmin murrettava käyttäytymismalleja ja perinteitä, joihin kuuluu auton 
käyttäminen nykyisessä laajuudessa. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että naisten ja miesten 
käsitykset julkisista ympäristöistä ovat erilaiset ja perustuvat erilaiseen vaarojen arviointiin. 
Sen vuoksi turvattomat ympäristöt liikennejärjestelmän sisällä, kuten pimeät tunnelit ja 
kulkuväylät, on poistettava, jotta lisätään erityisesti naisten turvallisuudentunnetta.

Hyvinvointiala ja vihreät työpaikat 

Nykypäivän työmarkkinat eivät ole tasa-arvoiset naisille ja miehille. Vaarana on, että naiset 
ovat aliedustettuina tulevaisuuden uusissa vihreissä työpaikoissa. Näin ollen tarvitaan toimia, 
jotta naiset voivat päästä vihreisiin työpaikkoihin esimerkiksi liikenne-, suunnittelu- ja 
tuotantoaloilla. Kaikissa maissa on tärkeää, että vihreitä työpaikkoja varten järjestetyssä 
koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä painotetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Vihreän työpaikan käsite sisältää myös hallinnolliset työt ja yksityisen sekä julkisen 
palvelusektorin työt, joilla edistetään ympäristöä tai joilla on pieni ympäristövaikutus. Naiset 
työskentelevät näillä aloilla nykyisin laajemmin kuin miehet, minkä vuoksi pitäisi toteuttaa 
toimia, jotka lisäävät miesten osuutta aloilla. Kyse voi olla hallintovirkamiehistä tai julkisista 
työpaikoista mutta usein myös työpaikoista koulutus- tai hoitoalalla.

Koulutuksella on aina ollut vahva asema yhteiskuntakehityksen taustalla. Sen vuoksi on 
tärkeää, että koulutusohjelmat sopeutetaan yhteiskuntakehitykseen. Nykyisten ja tulevien 
sukupolvien kestävää yhteiskuntaa koskeva koulutus on ratkaisevan tärkeää siirtymisessä 
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kohti kestävää yhteiskuntakehitystä. Asiantuntemusta täytyy korostaa, samoin kuin sellaisia 
arvoja kuten demokratia, tasa-arvo, perusihmisoikeuksien kunnioittaminen ja luonnon 
kunnioittaminen.

Kestävä politiikka kansainvälisissä suhteissa

Vähiten kehittyneillä mailla on hyvät mahdollisuudet onnistua saavuttamaan vihreä talous tai 
jopa päästä johtamaan vihreään talouteen tähtäävää kehitystä. Tämä johtuu siitä, että näillä 
mailla on jo valmiiksi vähähiilidioksidinen tuotanto ja elämäntavat, jotka eivät vaikuta 
ympäristöön ja ilmastoon ollenkaan samassa mittakaavassa kuin rikkaissa maissa. Siirtyminen 
vihreään talouteen edellyttää poliittisia uudistuksia ja ohjauskeinoja, rahoitusmekanismeja 
sekä kaupan sääntelyä. Onneksi monissa näissä maissa on jo tehty tärkeitä päätöksiä, joilla 
ohjataan kehitystä kohti vihreän talouden tavoitteen saavuttamista. Monet pieni- tai 
keskituloiset maat ovat laajasti kehittäneet verojärjestelmää, jossa verotetaan ympäristölle 
vaarallista toimintaa tai vaarallisia tuotteita. Valitettavasti kuitenkin suuri osa ulkomaisista 
sijoituksista kohdistuu ympäristölle haitalliseen toimintaan, kuten öljyn, kaasun ja 
mineraalien talteenottamiseen, ja huomattavasti pienemmässä mittakaavassa 
valmistusteollisuuteen ja kestäviin infrastruktuurihankkeisiin, jotka ovat tärkeitä maiden 
kehitykselle. Merkittävä askel on näin ollen ohjata sijoituksia hankkeisiin, jotka ovat pitkällä 
aikavälillä kestäviä eli jotka ovat yhdenmukaisia vihreään talouteen tähtäävän kehityksen 
kanssa. EU:lla on tässä tärkeä rooli kehityspolitiikallaan ohjata kohti sosiaalisia ja ekologisia 
tavoitteita.

Muutostyössä maiden on täytettävä teknologiset tarpeensa, jotka kehitys kohti 
vähähiilidioksidista ja ympäristöystävällistä taloutta aiheuttaa. Kyse on ennen kaikkea 
teknologiasta, jolla helpotetaan työtehtäviä maatalousalalla, mihin sisältyy myös 
metsätalousala, eläintuotanto, energiahuolto, jätteenkäsittely ja kuljetus. Suurimman osan 
näistä aloista hoitavat naiset. Työn helpottaminen näillä aloilla voi siten parantaa naisten 
tilannetta, koska he voivat käyttää suuremman osan ajastaan omaan hyvinvointiinsa ja 
yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen.

Jotta mahdollistetaan asianmukaisen teknologian saatavuus ja kehitys, tarvitaan perustalle 
innovaatioita ja saatavilla olevaa tietoa. Kehitys, tiedon omaksuminen ja siirtyminen vihreään 
teknologiaan kotimaisessa käytössä ja pitkällä aikavälillä myös kehitysmaihin suuntautuvassa 
viennissä edellyttää kansainvälistä yhteistyötä, tutkimusta ja kehitystä. Tässä yhteydessä on 
tärkeää rajoittaa patenttien voimassaoloaikaa ja helpottaa jo saatavilla olevien teknologioiden 
ja innovaatioiden vapaampaa käyttöä.


