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Följande policy utgör grunden för Palmecentrets arbete med miljö- och klimatfrågan hur den 

är kopplad till våra målsättningar och vår verksamhet. Vidare anger policyn Palmecentrets 

prioriteringar för miljö- och klimatarbetet och hur dessa integreras i vår verksamhet. Policyn 

gäller för all Palmecentrets verksamhet – nationellt och internationellt – och 

implementeringsarbetet konkretiseras i handlingsplanen för miljö och klimat. 

Med hållbar utveckling avses dels miljömässiga, dels sociala och dels ekonomiska aspekter. I 

denna policy ligger fokus på den miljömässiga delen. Palmecentret påbörjar en 

ambitionshöjning avseende jämlikhet i omställningen. 

BAKGRUND 
Den utvecklingsmodell som levererar en allt högre levnadsstandard i vår del av världen, gör 

det till priset av miljöförstöring och ohållbart utnyttjande av våra gemensamma naturresurser. 

Vi står inför utmaningen att ställa om till fossilfria samhällen, hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster och att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utarmning av 

planetens resurser. Samtidigt ska vi utrota fattigdom och skapa jämlika och goda 

livsförutsättningar för hela jordens befolkning.  

Med hållbar utveckling avser Palmecentret en utveckling som inte sker på bekostnad av miljön 

och klimat, vare sig lokalt eller globalt. Görs inte tillräckligt för att stävja miljö- och 

klimatförändringarna kommer det att få oöverskådliga negativa konsekvenser, så som 

naturkatastrofer, massutrotning av växter och djur, havsförsurning och torka. Det påverkar i 

sin tur ekonomin och människors möjligheter att försörja sig, leder till svält och tvingar 

människor på flykt. Redan idag orsakar konsekvenserna av den globala uppvärmningen stora 

umbäranden, framför allt för jordens fattiga. Eftersom rikare länder stått för cirka 75 procent 

av de historiska koldioxidutsläppen handlar klimatfrågan även om rättvisa. 

För att möta utmaningarna har världens stats- och regeringschefer antagit 17 globala mål för 

hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030. Agendans mål är integrerade och odelbara 

och speglar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och 

miljömässiga. Parisavtalet, ratificerat 2016, samlar världens länder kring målet att hålla den 

globala uppvärmningen under två grader.  

För flera av Palmecentrets samarbetsorganisationer är konsekvenserna av miljö- och 

klimatförändringarna redan påtagliga. Deras medlemmars livsförutsättningar påverkas av till 

exempel torka, översvämningar och försämrade förutsättningar att leva på odling och fiske. 

Frågan är högt prioriterad för Palmecentret. 
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PALMECENTRETS MILJÖ- OCH KLIMATARBETE  
Palmecentrets vision är en värld med fredliga samhällen grundade på demokratins ideal och 

alla människors lika värde. Därför syftar vårt arbete till tre saker: demokrati, mänskliga 

rättigheter och fred. Vår förändringsteori utgår från att samhällsförändring bäst nås genom 

organisering, det vill säga att den drivs på underifrån när människor organiserar sig och hävdar 

sina rättigheter tillsammans.   

Strävan efter   demokrati, mänskliga rättigheter och fred är tätt sammankopplad med hållbar 

utveckling i flera av våra verksamhetsländer. Därför är arbetet för en hållbar utveckling en 

avgörande komponent i Palmecentrets verksamhet. Perspektivet ska vara inkluderat i alla 

aktiviteter som stöds. Marginaliserade grupper drabbas hårdast av miljöförstöringen. Detta 

understryker vikten av att de ges en plats vid förhandlingsborden. Miljö- och klimatfrågan är 

ett problem som kräver nya angreppssätt och samarbeten vilket även innebär möjligheter. 

Inarbetade maktstrukturer behöver ifrågasättas och utvecklas och mm beslutsprocesser kring 

miljö- och klimatpolitik, insatser och omställning involverar marginaliserade grupper, kan det 

leda till att demokratin utvecklas och stärks.  

Arbetarrörelsen har en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar utveckling. Genom 

organisering, mobilisering och opinionsbildning på gräsrotsnivå synliggörs problem och 

utmaningar till följd av miljöförstöring och utsläpp för makthavare. Miljö- och klimatfrågan är 

lokal och global, och lösningarna på problemen måste förankras på alla nivåer. Det gör 

Palmecentrets medlems- och samarbetsorganisationer väl lämpade att utforma och delta i 

beslutsprocessen.   

PRIORITERINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN 
Palmecentret vill, genom samarbetsorganisationernas breda folkliga förankring i 

programländerna, vara en plattform för gemensamt arbete och tillsammans med partners runt 

om i världen utveckla arbetarrörelsens roll i omställningen mot hållbar utveckling. Vidare vill 

vi, inom ramen för kommunikationsarbetet i Sverige och internationellt, bidra till att 

ytterligare synliggöra miljö- och klimatfrågan i linje med målsättningarna i Agenda 2030. 

Palmecentret kommer under perioden påbörja en ambitionshöjning avseende jämlikhet i 

klimatomställningen och utveckling av organisationen som nav för arbetarrörelsens arbete 

med miljö- och klimatfrågan. 

För att vidareutveckla och stärka arbetet på området kommer Palmecentret under 

verksamhetsperioden 2015–2019 prioritera att: 

• Utveckla ändamålsenliga och samstämmiga styrdokument och verktyg för att arbeta med 

miljö och hållbarhet. 

• Stärka integrationen av miljöperspektivet inom samarbetsrelationer och program och 

projekt. 

• Öka medvetenhet och kunskap om orsaker och effekter av miljö- och klimatförändringar, 

och i samverkan med medlemsorganisationer och partners analysera hur det relaterar till 

Palmecentrets verksamhet (hos personal, projektaktiva, och partners). 

• Vidareutveckla påverkansarbete och opinionsbildning om miljö och klimat (exempelvis 

Agenda 2030) i relation till Palmecentrets och arbetarrörelsens roll nationellt och 

internationellt. 

• Sträva efter att effektivisera resursförbrukning på kontoret och i projektverksamheten.  
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ARBETSMETODER  
För att arbeta med prioriteringarna kommer Palmecentret under verksamhetsperioden 2015–

2019 att: 

• Utse ansvariga för att samordna och följa upp miljö- och klimatarbetet. Arbetet ska göras 

i nära samarbete och dialog med alla inblandade parter.  

• Använda styrdokument i samarbete med medlemsorganisationer och partners och 

integrera dessa i verksamheten i direktkontakt med partners. 

• Utbilda handläggare och annan berörd personal med utgångspunkt i Palmecentrets 

nuvarande metodmaterial inom klimat, miljö och hållbar utveckling samt i 

introduktionsprogrammet för nyanställda. På så sätt säkerställs både fortbildning av 

personal och relevant feedback på existerande metoder för vidareutveckling och 

uppdatering.  

• Inkludera utbildning i miljö, klimat och hållbar utveckling i Palmecentrets ordinarie 

utbildningsverksamhet för projektaktiva och samarbetsorganisationer. 

• Sträva efter erfarenhetsutbyte mellan Palmecentret, våra medlemsorganisationer och 

partners genom att klimat, miljö och hållbar utveckling görs till tema för återkommande 

nätverksmöten. Detta för att säkerställa förankring och relevans i metoder och material. 

Vidare ha kontakt och erfarenhetsutbyten med andra lämpliga aktörer inom området.  

• Stärka informations-, opinions- och påverkansarbetet inom klimat- och miljöfrågan 

genom att integrera perspektivet i relevanta handlingsplaner för information och 

påverkan. 

ÄGARSKAP OCH UPPFÖLJNING 
Innehållet i denna policy revideras och antas årligen av Palmecentrets styrelse. 

Generalsekreteraren ansvarar för att säkerställa att policyn och relaterade dokument är kända 

och efterlevs inom verksamheten samt att uppföljning av hur policyn efterlevs sker årligen. 
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