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Denna policy utgör grunden för Palmecentrets arbete med miljö- och klimatfrågan. Den 

beskriver hur vi ser på frågan, hur vi arbetar med den och varför. Policyn gäller för all 

Palmecentrets verksamhet – nationellt och internationellt – och implementeringsarbetet 

konkretiseras i handlingsplanen för miljö och klimat, samt i personalhandboken. 

PALMECENTRETS SYN PÅ MILJÖ- OCH KLIMATKRISEN  
Klimatkrisen och dess helt avgörande konsekvenser för människor och ekosystem världen 

över, är vår tids största utmaning. Den kräver att vi agerar nu. Den utvecklingsmodell som 

levererat en allt högre levnadsstandard i vår del av världen, har gjort det till priset av ökad 

ojämlikhet, miljöförstöring, omfattande artutrotning, ohållbart utnyttjande av våra 

gemensamma naturresurser och på bekostnad av de allra fattigaste. Över hela världen är 

konsekvenserna redan kännbara och omfattande. Utvecklingsländer drabbas särskilt både på 

grund av begränsade möjligheter och resurser till omställning, svaga samhällssystem och för 

att dessa länder drabbas först och hårdast av torka, översvämningar, pandemier, tillgång till 

vatten, mat och energi. Våra samarbetspartners kämpar med dessa försämrade 

livsförutsättningar.   

Vi menar att klimat- och miljöfrågan i grunden handlar om rättvisa. De rikare länderna i 

världen står för det största utnyttjandet av jordens resurser och de största utsläppen av 

koldioxid och växthusgaser, men de negativa effekterna av klimatförändringarna slår som allra 

hårdast mot människor i fattigare länder som bidrar minst till utsläppen. De industrialiserade 

länderna i världen driver denna kris framåt inte bara direkt genom sina inhemska utsläpp utan 

även genom ohållbara värdekedjor och import av varor från länder där miljölagstiftningen är 

begränsad eller obefintlig, där människors arbetsvillkor är odrägliga och fackliga 

organisationer svaga.  

Vi står nu inför den globala utmaningen att skyndsamt ställa om till fossilfria samhällen, gå 

över till hållbara produktions- och konsumtionsmönster och 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. Palmecentrets ingång 

till miljö-och klimatfrågan är den fackliga rörelsens stridsrop: jämlikhet i omställning (just 

transition). Vi är del av detta globala initiativ för en omställning som tar hand om de människor 

som behöver hitta nya jobb, inkomster och levnadssätt. För en fossilfri, ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbar värld. I den omställning som nu måste till är det av yttersta vikt att säkra 

arbetares och andra utsatta gruppers rättigheter och att upprätta en konstruktiv dialog mellan 

anställda och deras fackföreningar, arbetsgivare, beslutsfattare och samhället i stort.  
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ARBETSMETODER 
Arbetarrörelsen i Sverige och internationellt är en oundgänglig del av arbetet för en hållbar 

utveckling. Genom organisering, mobilisering och opinionsbildning från gräsrotsnivå till 

makthavare 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 de besluts- och förändringsprocesser som kommer krävas.  

Palmecentret vill, genom våra medlems- och samarbetsorganisationers breda folkliga 

förankring i Sverige och i våra verksamhetsländer, vara en plattform för gemensamt arbete och 

tillsammans med partners runt om i världen utveckla och främja arbetarrörelsens roll i 

omställningen mot hållbar utveckling. Vidare vill vi, inom ramen för kommunikationsarbetet 

i Sverige och internationellt, bidra till att ytterligare lyfta fram miljö- och klimatfrågan, öka 

förståelsen för allvaret i den situation vi befinner oss i och driva på för konkret handling.  

Konkret arbetar Palmecentret med klimatfrågan inom ramen för tre områden: 1) Palmecentret 

som organisation med fokus på vår egen miljö- och klimatpåverkan och hur den kan 

minimeras;  2) miljö och klimatanalys av vår verksamhet och hur den påverkas av den aktuella 

klimatsituationen vid verksamhetsplanering, bedömning, uppföljning, stödverksamhet och 

utbildningsverksamhet; och 3) verksamhetsutveckling för att bidra till just transition, 

uppmuntra till och stötta framväxten av allianser och ny verksamhet som syftar till en rättvis 

omställning.  

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. 

 

 


