Stödmaterial för könskonsekvensanalys av den
klimatpolitiska planen på medellång sikt
S TEG F Ö R KÖ NSKO NSE K V E NS A N A LY S V I D F Ö RV E R K LI G A N D E T AV D E N K LI M ATP O LITISK A PL A N E N

Val av temaområde

1

Välj en åtgärdssektor ur planen som ni vill analysera ur ett könsperspektiv, t.ex. ett allmänt tema såsom
uppvärmning, konsumtion eller trafik. Ni får gärna precisera valet. Om ni t.ex. väljer konsumtion så kan tydligare
fokus för analysen vara boende, transport eller mat.
KONSUMTION

UPPVÄRMNING

Boende

Åtgärder för att
uppnå målen

2

Hurdana åtgärder har ni tänkt
vidta i er organisation för att
uppnå målen inom det valda
temaområdet?
Lista en eller flera åtgärder.

Om ni svarade
fortsätt till 2 A.

2A

Transport

TR AFIK

Mat

Välj en (1) av de listade
åtgärderna som ni
vill analysera ur ett
könsperspektiv. T.ex. den
åtgärd där ni lägger mest
resurser eller en åtgärd som ni
tror får mest effekt för att nå
klimatmålet.

Utgående från det
temaområde ni valt,
väljer ni också ett
av målen som ingår
i den klimatpolitiska
planen.

Analysera med hjälp av följande frågor:
Om åtgärden förverkligas, kan den påverka
kvinnor och män i deras liv och vardag? Finns det
skillnader mellan hur åtgärden påverkar kvinnor
och män? Finns det redan könade strukturer inom
detta område som kan förstärkas av den valda
åtgärden? Använd forskning och erfarenheter och
beskriv kort.

Om ni svarade
, kan det betyda att fakta om temaområdet, t.ex. statistik,
är bristfälliga och det finns behov av mer information för att kunna besvara frågan.
Utred först om ni kan hitta denna information i er organisation? Om inte, kan det finnas
information producerad av andra
kolla t.ex. .

Om ni svarade
,
beskriv skillnaderna.

Ifall det inte finns några skillnader mellan hur kvinnor och män kommer att påverkas av åtgärden,
undersök om detta är i enlighet med er organisations jämställdhetsmål.

Åtgärd och jämställdhetsmål

Den utvalda åtgärden ska, förutom att de stöda den klimatpolitiska planen, också stöda er
organisations jämställdhetsmål. Om er organisation har en operativ jämställdhetsplan väljer ni ut de
jämställdhetsmål som kan kopplas till åtgärden som ni valt att göra en könskonsekvensanalys av.
Om ni inte har en operativ jämställdhetsplan kan ni använda er av de allmänna
jämställdhetsmålen som finns listade nedan.
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Analysera skillnaderna som ni hittat mellan kvinnor och män i steg 2.
Kan dessa skillnader inverka negativt på kvinnors och mäns likvärdiga möjligheter att:
DELTA I BESLUTSFATTANDET (SAMHÄLLELIGT OCH PERSONLIGT)
ERHÅLLA UTBILDNING, ANSTÄLLNING OCH ATT FÅ BRA INKOMSTER
UPPLEVA SIN OMGIVNING SOM TRYGG
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Beskriv vilka de
eventuella negativa
effekterna är? Om ni
inte känner till om det
kan uppstå negativa
effekter, kolla om
ni hittar fakta i
statistiken .

FUNGERA SOM EN ANSVARSFULL KONSUMENT

Att ta i beaktande vid förverkligande av klimatplanen

Analysera orsakerna till att åtgärden påverkar kvinnor och män olika. Om det finns fler orsaker, lista dem och beskriv var och en skilt. Fundera
sedan över vilka av dessa orsaker ni kan påverka och hur. Utifrån detta, fundera över hur ni kan undvika att någon grupp missgynnas av
åtgärderna som ska bidra till att förverkliga klimatplanen.

Nu har ni gjort könskonsekvensanalys av en åtgärd i klimatplanen.

Ni kan endera välja ut en ny åtgärd från er lista i steg 2 eller så kan ni starta om på nytt genom att välja ett nytt temaområde att analysera.

Statistik som stöd för bedömningen • STATISTIK SOM MÄTER JÄMSTÄLLDHET Statistikcentralen •
Aktuell information om samhällsfenomen (Statsrådets kansli) • VÄLFÄRDSKOMPASSEN Statistik för att stöda hälsan och välfärden bland kommuninvånare i
Finland (Institutet för hälsa och välfärd) • TEAVIISARI Jämförelseinformation för resultaten från hälsofrämjande i kommunerna (Institutet för hälsa och välfärd) •
Nordisk kunskapsbank för klimatförändring (NIKK) EQUALCLIMATE.ORG • TRAFI
FINDIKATOR

