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Remissvar komplettering N2020/0172/JL Promemoria om behovsanalys i
den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma
jordbrukspolitiken i Sverige
Winnet Sverige är pådrivande för en jämställd tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i
samhällsutvecklingen på lika villkor. Vi bedriver opinion och sprider kunskap om kvinnors
livssituation. Winnet Sverige verkar för att kvinnor och män ges lika villkor och
förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter samt verkar för en
jämn könsfördelning av makt och inflytande inom våra områden som är entreprenörskapinnovation, arbetskraftsförsörjning/utbud, tillgänglighet, strategiskt gränsöverskridande
samarbete och landsbygdsutveckling.
INLEDANDE KOMMENTARER
Winnet Sverige avser i kompletteringen av remissvar främst kommentera
jämställdhetsperspektivet av behovsanalysen i den strategiska planen för genomförande. Till
att börja med tycker vi att behovsanalysen fångar de utmaningar som finns i för ett hållbart
genomförande av gemensamma jordbrukspolitiken men ser att jämställdhetsperspektivet
måste integreras på flera ställen i planen. Winnet Sverige ser att behovsanalysen anger att
följande tre dimensioner ska interagera; ekonomisk, social och miljömässiga och att de
inbördes är beroende av varandra för hållbar utveckling ska bestå. Winnet Sverige anser att
det också ska anges betydelsen av jämställdhet mellan kvinnor och män inom ramen för
ytterligare en fjärde dimension. Med det menar vi att det finns ytterligare områden nationella
mål, strategier och åtgärder som bidrar till att uppfylla målen i CAP. Det innebär att
jämställdhetsperspektivet ska säkerställas i den sammanhållande landsbygdspolitiken,
nationella livsmedelsstrategin och miljömålen inklusive Globala agendan 2030. Dessutom
relevanta delar av internationella konventioner, som Beijing/Kvinnokonventionen ska läggas
till. Winnet Sverige anser det vara viktigt för att utvärdera och följa upp strategin att
könsuppdelade fakta och statistik är säkerställd inom alla delar av strategin eftersom det ska
bidra till förståelse om jämställdhetsperspektivet de områden som strategin behandlar. Den
könsuppdelade statistiken ska fungera för att säkerställa den gemensamma jordbrukspolitiken.
Behovsanalysen poängterar betydelsen av att ta tillvara möjligheterna till samordning av
andra fonder och nationella insatser, vilket Winnet Sverige anser vara betydelsefullt för att få
ett brett perspektiv på genomförandet med ett jämställdhetsperspektiv. Vi anser att
riksrevisionens rekommendationer är viktiga i de underlag som tas fram inför kommande
programperiod, ska utgå från nationella behovet av landsbygdsutveckling. Vi anser därför att
en konsekvensanalys för om jämställdhet inte integreras i programutformningen ska
inkluderas alla områden. Winnet Sverige anser under 5:1 målstruktur CAP, att samtliga
övergripande mål är bra men ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv på hur genomföra. Det
gäller samtliga angivna särskilda mål under allmänt mål. Detsamma gäller under allmänt mål
2, och i särskilda mål 4,5,6 ska ingå ett genusperspektiv, då det finns intressant forskning om
genus i miljö, klimat och energi vid Linköpings Universitet. Vad gäller under allmänt mål 3;
förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden, anser vi framförallt under
särskilt mål 8, att jämställdhet mellan kvinnor och män implementeras och tydliggöra åtgärder
för genomförande. Det som anges i inledning under 5.3.3 under affärsmässighet anser Winnet
Sverige vara helt rätt men här måste integreras jämställdhet. När det gäller 5.3.10 samverkan
mellan jordbruk, rådgivning och forskning håller vi med om och vill att genusperspektivet ska
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ingå. SLU har bra program och forskning och utveckling i området som är viktigt att ta
tillvara i kommande program. Winnet Sverige anser att det är av avgörande betydelse samt
behov av hur genusperspektivet och jämställdheten mellan kvinnor och män säkerställs i den
strategiska planen för genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det har enligt
Winnet Sverige avgörande betydelse för hur kvinnor och mäns kunskaper tas tillvara samt
skapar lärande processer genom utbildning och kompetenshöjning enligt behovsanalysen för
att nå förväntat resultat. Winnet Sverige håller med om att entreprenörskap och innovation är
hörnpelare i kommande program. Winnet Sverige anser att akademi, civila samhällets
organisationer har ett flernivåperspektiv för genomförande i vilket ska ingå jämställdhet. Vi
anser att de demografiska behoven, utmaningarna lett till polariseringen mellan landsbygd och
stad och som varit en del av den offentliga debatten länge, motverkar politiska modet att leda
och styra utvecklingen för en hållbart genomförande av den gemensam jordbrukspolitik i
Sverige. Winnet Sverige anser betydelsen av att inkludera det globala perspektivet, genom
agenda 2030, Beijing/kvinnokonventionen, EU:s jämställdhetsplan, som även har påverkan på
strategiska planen. Vad gäller 5.5.6 attraktiv landsbygd saknar Winnet betydelsen av
jämställdhet. När det gäller den potential som de nya svenskarna anges som saknar vi
jämställdhetsperspektiv och funderar vilka som avses, är det män?
Kapitel 6. I den fortsatta processen anser Winnet Sverige att genus och jämställdhet mellan
kvinnor och män ska arbetas in i samtliga områden inom ramen för strategiska planen.
Specifikt fokus anser vi ska inkluderas enligt följande; budgetfördelning, indikatorer,
kvantifierade mål likväl som kvalitativa mål med en könsuppdelad statistik och fakta
perspektivet. Winnet Sverige vill därtill poängtera vikten av samarbete mellan och stödjande
myndigheter och organisationer arbetar utifrån ett hållbart jämställdhetsperspektiv.
Winnet Sverige anser att det är viktigt att reflektera kring hur den strategiska planen/
behovsanalysen säkerställer en gemensam hållbar jordbrukspolitik och hur säkerställa att
jämställda strukturer på landsbygden etableras. Implementering av jämställdhet mellan
kvinnor och män anser Winnet Sverige ska finnas med som en del av den demografiska
utmaningen mellan stad och landsbygd. Winnet Sverige anser att Globala Agenda 2030,
Beijing/kvinnokonventionen och EU:s jämställdhetsplan ska integreras i behovsanalysen och
strategiska planen. De behövs för att säkerställa att gemensamma jordbrukspolitiken har ett
inkluderade och jämställdhetsperspektiv. Winnet Sverige anser att policyevident forskning
och utveckling i kombination mellan praktik och teori är av stor betydelse för området. I
övrigt håller Winnet Sverige med i den kompletterande promemorian om behovsanalys i den
strategiska planen för genomförande av gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige.
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