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Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret) arbetar för demokrati, mänskliga 

rättigheter, fred och social rättvisa, i Olof Palmes anda. Vi är den svenska arbetarrörelsens 

samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. 

Denna policy styr Palmecentrets arbete för miljö och klimat och gäller för all verksamhet – 

nationellt och internationellt. Policyn vägleder de konkreta mål vi sätter i handlingsplanen 

för miljö och klimat. 

PALMECENTRETS SYN PÅ KLIMAT- OCH MILJÖKRISEN  
Klimatkrisen och förstörelsen av världens ekosystem har avgörande konsekvenser för 

människor världen över. Detta är vår tids största utmaning och den handlar i grunden om 

rättvisa. Rikare länder och grupper står för det största utnyttjandet av jordens resurser och 

de största utsläppen av växthusgaser, medan klimat- och miljökrisen slår allra hårdast mot 

människor i fattigare länder som bidragit minst till problemet. Lyckas vi inte vända denna 

utveckling i tid så blir det omöjligt att uppnå alla andra progressiva mål. Under de närmaste 

åren står vi inför den globala utmaningen att snabbt byta kurs och börja ställa om till 

samhällen inom jordens gränser. Samtidigt ska vi utrota fattigdom och skapa jämlika och 

goda livsvillkor för alla. Palmecentrets främsta ingång i detta arbete är den fackliga plan som 

kallas rättvis omställning. Vi ska också belysa hur arbetet för klimat och miljö hänger nära 

samman med jämställdhet och fred. 

ARBETSMETODER 
Konkret arbetar Palmecentret med klimat och miljö inom tre områden:  

1) Klimat- och miljöintegrering i program och projekt. Här stöttar vi 

partnerorganisationer och projektaktiva i medlemsorganisationer så att de kan öka 

verksamheten för rättvis omställning. Vi ska integrera klimat- och miljöperspektivet i alla 

programrelaterade dokument och processer samt utveckla metoder, material och verktyg. 

2) Utåtriktad verksamhet för rättvis omställning. Här bygger vi allianser 

internationellt och nationellt för att öka fokuset på rättvis omställning; folkbildar inom 

arbetarrörelsen och dess nätverk samt opinionsbildar.  

3) Internt miljöarbete. Här jobbar vi med Palmecentrets egna klimat- och miljöavtryck, 

på de områden som bedöms ha störst betydelse för oss. Dels stärker vi vår kompetens inom 

miljö och hållbarhet och dels arbetar vi för att förebygga klimatutsläpp, föroreningar och 

annan negativ miljöpåverkan på följande områden: Tjänsteresor och transporter, 

leverantörer och inköp, energianvändning, kemikalier samt avfall. Vi eftersträvar ständiga 

förbättringar och ska följa aktuell miljölagstiftning. 
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ÄGARSKAP OCH UPPFÖLJNING 
Innehållet i denna policy revideras och antas årligen av Palmecentrets styrelse. 

Generalsekreteraren ansvarar för att säkerställa att policyn är känd och efterlevs inom 

verksamheten samt att uppföljning av hur policyn efterlevs sker årligen. 

 

 


