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åsikter

statsministern  av: carsten graabaek  mest läst på
ga:s webb i går:

1. Skepparen om 
sjödramat: ”Klätt-
rade för mitt liv”

2. Liverapport från 
rättegången

3. Gotländska i 
rätten för grova brott

Webbfrågan: 
Har du genomfört 
ditt nyårslöfte? 

Ja   14 %

Nej  4 %

avläst i går klockan 
16.18 på helagotland.se

antal svar: 141

avläst i går klockan 
16.16 på helagotland.se

 Om vi ska lyckas uppnå en värld fri
från fattigdom behöver alla hjälpa till. 
UR iNsäNdaRe

Har du en åsikt? Mejla insandare@gotlandsallehanda.se eller lämna text på helagotland.se. Även om signatur används 
behöver vi namn, samt adress eller telefonnummer. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera texter.

debattredaktionens adress: debatt@gotlandsallehanda.se
Skriv under med namn och bostadsort. Anonyma inlägg publiceras inte. 

D
e mänskliga 
rättigheterna 
bygger på allas 
lika värde. Alla 
personer, oav-

sett kön eller ålder, ska ha 
samma förutsättningar 
att utvecklas som männis-
kor. Detta gäller för kvin-
nor och män, flickor och 
pojkar. Vi har kommit en 
bit på väg mot jämställd-
het i Sverige, men det 
finns mycket kvar att göra 
både här och i andra län-
der då frihet och möjlighe-
ter fortfarande begränsas 
av gamla idéer om vad vi 
beroende på vårt kön bör 
eller kan göra. 

miljöpartiet vill att EU och 
dess institutioner ska 
vara förebilder för befolk-
ning, parlament och re-
geringar både inom och 
utanför EU vad gäller jäm-

ställdhet. Därför behövs 
en jämställd representa-
tion av kvinnor och män. 

I dagens EU dominerar 
män på i princip alla sam-
hällets höga poster och 

EU-kommissionen har 
aldrig haft en kvinnlig 
ordförande. Vi vill införa 
krav på jämställdhetsper-
spektiv i all EU-lagstift-
ning kombinerat med mål 
som kan följas upp och ut-
värderas. På samma sätt 
som Miljöpartiet tilläm-
par rotations- och kvote-
ringsprinciper för att dela 
på makt och inflytande 
bör EU arbeta för det sam-
ma. EU bör också driva på 
möjligheterna för kvinnor 
och män att kombinera yr-
kesliv och familjeliv.

i stora delar av EU ökar 
diskrimineringen av mi-
noriteter. Intoleransen 
mot hbtq-personer syns 
tydligt när Pridefestivaler 
i flera länder har förbju-
dits eller ställts in. Intole-
ranta attityder som anti-
feminism, homofobi och 

rasism hänger ihop och 
vi ser spridning av dessa 
som djupt oroande. EU får 
inte stillatigande accep-
tera att grundläggande 
mänskliga rättigheter 
kränks.

miljöpartiet vill ge EU fler 
och starkare verktyg för 
sanktioner mot ett med-
lemsland som bryter mot 
grundläggande krav på 
demokrati, respekt för de 
mänskliga rättigheterna 
och skydd för minoriteter. 
Vi vill att regnbågsfamil-
jer i EU erkänns och in-
kluderas definitioner av 
”familj” i relevant EU-lag-
stiftning. Vi arbetar för 
ett lagstadgat skydd mot 
våld och hets mot hbtq-
personer i hela unionen.

miljöpartiet vill med kraft 
motverka människohan-

del och trafficking. Den 
svenska sexköpslagstift-
ningen har varit fram-
gångsrik och vi kommer 
att arbeta för att sprida in-
formation om lagstiftning-
en i EU och i EU-länderna. 
Miljöpartiet värnar och 
försvarar också rätten till 
abort, preventivmedel och 
sexuell jämlikhet.

De internationella klimat-
förhandlingarna har kört 
fast. De som drabbas hår-
dast av klimatförändring-
arna är de allra fattigaste, 
och 70 procent av världens 
fattiga är kvinnor. 

miljöpartiet vill att EU ska 
ta ett huvudansvar för 
att få till stånd en global 
klimatöverenskommelse. 
Samtidigt ska EUs med-
lemsländer självklart 
leva upp till sina åtagan-

den när det gäller både 
utsläppsminskningar och 
finansiering av klimat-
arbete i fattigare länder. 
Jämställdhetsperspekti-
vet måste integreras i kli-
matarbetet.

vår och Miljöpartiet de grö-
nas vision för EU är tydlig. 
I ett Europa där det blåser 
kalla vindar vill vi vara 
en varm röst i EU-parla-
mentet och arbeta för att 
minska diskriminering 
och utanförskap och öka 
medmänskligheten.

isabel enström, 
Gotland

linnéa engström,
Stockholm

petter Forkstam, 
Lund

Kandidater till Europaparlamentet  
för Miljöpartiet de gröna

För ett jämställt  
och jämlikt Europa 

kvinnor och män uppger i 
vår nya opinionsunder-
sökning att de är lika 
villiga (62 respektive 63 
procent) att avstå från 
maximal avkastning om 
de kan investera sitt spar-
kapital för att bekämpa 
fattigdom. Men bland de 
som faktiskt tar steget 
och investerar pengar, är 
kvinnor överrepresente-
rade. 

vi på Oikocredit ger män-
niskor i bland annat Sve-
rige möjlighet att inves-
tera sina pengar i mikro-

finansprojekt som syftar 
till att ge fattiga männis-
kor ekonomisk frihet. En 
majoritet, 60 procent, av 
våra investerare är kvin-
nor. 

Dessutom visar ny statis-
tik från Statistiska Cen-
tralbyrån, SCB, att kvin-
nor ger mer pengar till 
välgörenhet än män. På 
Gotland är 64 procent av 
de som skänker pengar 
till välgörenhet kvinnor, 
detta trots att männen ge-
nerellt har högre inkom-
ster.

kvinnor tar också större 
hänsyn till hållbar ut-
veckling när de investe-
rar sina pengar i välgö-
rande projekt. En under-
sökning från Fondbola-
gens förening visar att 
46 procent av kvinnorna 
och 23 procent av män-
nen anser att etisk och 
miljömässig hänsyn är 
viktigt när de placerar 
sina pengar. 

en Förklaring till att kvin-
nor generellt är mer akti-
va än män när det gäller 
fattigdomsbekämpning 

kan vara att 70 procent av 
världens fattiga är kvin-
nor enligt FN. Fattigdom 
slår särskilt hårt mot 
kvinnor, vilket hänger 
samman med deras roll 
och låga status i samhäl-
let och i familjen. Kvin-
nor som lever i länder där 
förutsättningarna för 
kvinnor har blivit bättre 
har lätt att känna soli-
daritet med de kvinnor 
som fortfarande kämpar 
för sina grundläggande 
mänskliga rättigheter.

hela 85 procent av de 28 

miljoner människor som 
Oikocredit når med mik-
rofinans är kvinnor. Ge-
nom att stödja kvinnors 
ekonomiska deltagande 
vill vi ge kvinnor mer 
makt. Som ett resultat av 
mikrofinansiering har 
kvinnor kunnat stärka 
sin roll i samhället ge-
nom att köpa land, bedri-
va företagsverksamhet 
och skicka sina barn till 
skolan. Vi ser också att de 
har fått ökat inflytande i 
sina lokalsamhällen. På 
så sätt ökar mikrofinans 
jämställdheten mellan 

könen, samtidigt som det 
bidrar till fattigdoms-
bekämpning och ekono-
misk utveckling.

varken jämställDhet eller 
fattigdomsbekämpning 
är dock frågor enbart 
för kvinnor att lösa. Om 
vi ska lyckas uppnå en 
värld fri från fattigdom 
behöver alla hjälpa till. 
Även männen på Gotland 
måste gå från ord till 
handling. 

cecilia näsman, 
vd Oikocredit Sverige

Kvinnorna på Gotland mer aktiva i fattigdomsbekämpning

 Alla  
personer,  
oavsett kön 
eller ålder,  
ska ha  
samma  
förutsätt-
ningar att  
utvecklas som  
människor. 

Gav inget löfte  82 %


