
Resolusjon 9 1 

Slipp kvinner til i det grønne skiftet 2 

Senterpartiet mener omstilling til et klimavennlig samfunn må gjennomføres slik at ikke kvinner 3 
rammes uforholdsmessig hardt. I overgangen fra et samfunn basert på fossil energi til et samfunn 4 
basert på fornybar energi må kvinner få ta større del i utformingen av valg av teknologiske løsninger.  5 

Implementering av desentraliserte energisystemer krever samarbeid; Noen må ha den tekniske 6 
kompetansen, noen må betale for løsningene og lokalsamfunnene må være villige og i stand til å 7 
administrere en micro-grid sammen på en god og bærekraftig måte. Her savnes kvinners innflytelse. I 8 
dag er det stort sett menn som styrer de store energiselskapene, og det er menn som står for 9 
valgene av teknologiske løsninger i hjemmet.  10 

Færre kvinner enn menn sitter i styrene i energiselskaper, og kvinner utdanner seg i mindre grad i 11 
realfagene som trengs i klimarelatert forskning og industri. Samtidig rammer klimaendringer kvinner i 12 
større grad enn menn, både i fattige og rike land. 13 

Det er relativt liten oppmerksomhet om kjønnsperspektiv i energiforsking, og i tillegg er 14 
kjønnsfordelingen nokså skjev. Oslo Senterkvinner mener mer av forskningsmidlene må rettes mot 15 
forskning på hvilke konsekvenser klimaendringer får for kvinner, hvordan tiltakene påvirker kvinner 16 
og hvordan kvinner kan komme i inngrep med utviklingen for et klimavennlig samfunn.  17 

Når vi skal utforme klimapolitikk og klimatiltak, må vi ha i mente at kvinner og menn har forskjellige 18 
inntekter, forskjellige roller i samfunnet og forskjellige behov. Bilbruk er ett eksempel. Biler er en av 19 
de største årsakene til utslipp av klimagasser. Dersom man vil legge til rette for at folk skal bruke 20 
bilen mindre, så må vi være oppmerksomme på at menn og kvinner bruker bilen på forskjellige måter 21 
og av ulike grunner.  22 

Kvinner har ofte mer kompliserte reiseruter enn menn. Hvis de jobber, leverer de kanskje først barna 23 
i barnehagen, de handler, eller de besøker pleietrengende slektninger. Oslo Senterkvinner mener 24 
offentlig transport må forsøke å legge til rette for denne typen reisemønstre. Dette er noe man må ta 25 
hensyn til for eksempel når man designer buss-, trikk- og t-banesystemer. 26 

Generelt sett er det vanskeligere å takle klimaendringer jo mindre penger du har. Kvinner har lavere 27 
inntekt og mindre materielle ressurser enn menn, noe som ofte gjør kvinner mer sårbare. De er 28 
dermed spesielt utsatte for miljøtiltak som gjør det dyrere å bruke produkter eller tjenester som kan 29 
skade miljøet. Færre kvinner enn menn eier egne hus, for eksempel. Dermed har de ikke mulighet til 30 
å gjøre boligene sine mer energieffektive, og de vil rammes hardere om prisen på strøm øker. For å 31 
utvikle treffsikre løsninger trenger vi mer forskning og kunnskap om hvordan de både de økonomiske 32 
kravene til omstilling og konsekvensene av klimaendringer rammer kjønnene ulikt.  33 

 34 
Oslo Senterparti vil ha: 35 

• økte midler til kjønnsforskning knyttet til det grønne skiftet 36 
• informasjonskampanje rettet mot at kvinner/jenter velger seg inn i fornybar energi 37 
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