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Människans framtid avgörs av hur väl vi samspelar med naturen och varandra. I den här rapporten 
presenteras några nycklar till en ekonomisk modell som stödjer både jämställdhet och hållbarhet.
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Vi behöver en feministisk modell för vår ekonomi
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Arv från moderssidan

Miljö och ekonomi

Få förnekar i dag klimatförändringar, växande 
sociala klyftor och brist på jämställdhet. Men 
den skyldige tycks aldrig finnas vid det egna 
bordet. Jämställdhet och hållbarhet förutsätter 
en feministisk syn på arbete och ekonomi. 

Ekonomi i omställning

”Vem definierar da-
gens behov och avgör 
kommande generatio-
ners behov? Vem pris-
sätter de effekter som 
inte syns i balans- och 

resultaträkning? ”
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Aktiva centralbanker

Aktieägare med ansvar

Attityder och genus
Kvinnor och män påverkar samhället olika ge-
nom sina olika erfarenheter och livsbetingelser. 
Generellt har män mer pengar och spenderar 
dem klimatbelastande. 



”Återkommande fi-
nanskriser kan ses 
som exempel på ur-
spårad kreditdriven 

konsumism.”

Attityder och genus
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Rädsla för förändring

Det handlar om prioriteringar. Ewa Larsson från Gröna kvinnor vid en pannkaksinstallation på 
Rio+20-mötet 2012.
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Individens hela värde

Gröna jobb

Människan – en gång till
I det maximala tillväxtscenariot ses människan 
och naturen generellt som objekt att användas 
på marknaden. Företagsproduktion kommer 
nära individen genom integrerad reklam och 
media som påverkar attityder och livsstilsval.



Människan – en gång till
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Feministisk grön ekonomi

Kön har betydelse

Multiklirr i kassan

För feministiska ekonomer är en omställning av 
ekonomin nödvändig. Välfärdsekonomi måste 
inkludera det som traditionellt kallats kvinnligt, 
det vill säga värden skapade utanför markna-
den, inte minst oavlönat arbete i hemmet.
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Kräver inflytande

Integrera kön

En integrerad spelplan
Tidigare FN-fokus på ekonomiska effekter av 
klimatförändringar ska nu utvidgas till att in-
kludera sociala effekter. 



En integrerad spelplan

Utkräva ansvar

Ett gott liv

”Det är fullständigt 
häpnadsväckande att 
de som har att han-
tera den havererade 
kapitalismen ännu 

inte begripit att kvin-
nor och män måste 
utveckla och besluta 
om världen och fram-
tiden tillsammans.”

Fri från strömmen

Orsak och verkan
Enligt EU:s beräkningar skulle en årlig ekono-
misk insats för att ”rädda” klimatet kosta en 
tiondel av vad världens regeringar lägger ner 
per år på militär upprustning.
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