Valkompassen – miljö och rättvisa. Enkät inför EU- och riksdagsvalet 2014.
Enkäten med riksdagspartierna genomfördes mellan december 2013 och februari 2014 av kampanjen
Välj Rättvisa Nu, som en del av en större enkät om miljö och rättvisefrågor. Sverigedemokraterna
svarade inte på enkäten. Enkäten skickades även till de 5 partier som fick flest röster i riksdagsvalet
2010 utöver riksdagspartierna. Av dessa har Feministiskt initiativ svarat på enkäten. Partierna
uppmuntrades att svara ja eller nej utifrån vad som bäst speglar partiets åsikt. Det fanns även
möjlighet att motivera eller kommentera svaret i en särskild kolumn.

Svar till de 17 frågor som ställs i den digitala
valkompassen från Feministiskt initiativ.
http://www.globalrattvisa.nu/valkompassen/

Utvecklingssamarbete
Fråga

F!

5. Ska biståndsbudgeten användas till
flyktingmottagning?

Nej.

6. Ska stödet till svenska folkrörelsers
informationsverksamhet kunna användas för att
granska och bedriva opinion där andra
politikområden står i konflikt med biståndets
fattigdomsmål?

Ja. I en demokrati är det en
självklarhet att civilsamhället ska
kunna granska statens
biståndsverksamhet och dess politik
för global utveckling. Staten borde
lyfta in civilsamhällets åsikter i en
transparent miljö.

8. Bör ägardirektivet för Swedfund innehålla krav på
att fonderna och företagen som man investerar i inte
finns registrerade i skatteparadis, för att säkerställa
att bistånd inte går till skatteflykt?

Ja.

Handelsavtal
Fråga

F!

3. Ska Sverige ratificera handels- och
samarbetsavtal, t ex TTIP som begränsar länders
handlingsutrymme att föra en självständig politik för
fattigdomsbekämpning, välfärd och skydd av
naturresurser?

Nej.

4. Ska Sverige ratificera handels- och
samarbetsavtal med stater som ockuperar andra
länder (Israel och Marocko)?

Nej.

5. Bör respekten, skyddet och uppfyllandet av allas
rätt till hälsa gå före läkemedelsindustrins
patentintressen?

Ja.
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Klimat och miljö
Fråga

F!

2. Bör Sverige och EU minska sina egna utsläpp av
växthusgaser med minst 50 % till år 2020 (i
jämförelse med år 1990)?

Ja.

3. Bör Sverige vidta åtgärder för att minska
transportbehovet, minska bilismen och minska
flyget?

Ja.

5. Ska rika länder få tillgodoräkna sig
klimatinvesteringar i andra länder när man mäter
uppfyllelsen av klimatmålen?

Nej.

7. Bör minerallagen ändras och avgiften höjas för att
minska risken för kortsiktiga gruvexploateringar?

Ja.

10. Är ni beredd att ge statliga subventioner för
energieffektivisering och renovering i
miljonprogramområden?

Ja.

Globala rättvisefrågor
Fråga

F!

1. Bör en internationell skatt införas på
valutatransaktioner för att finansiera klimatinsatser
och fattigdomsbekämpning?

Ja.

6. Bör Sverige verka för att förhindra storskaliga
jordbruksinvesteringar i fattiga länder, så kallad
landgrabbing?

Ja.

8. Bör Sverige verka för att miljö och sociala hänsyn
kan prioriteras vid offentlig upphandling?

Ja.

Mänskliga rättigheter
Fråga

F!

3. Ska respekten för mänskliga rättigheter och miljö
vara överordnat målet om hög avkastning för APfonderna?

Ja.

7. Bör Sverige ratificera ILO 169?

Ja.

8. Ska Sverige anta en mer human flyktingpolitik och
sluta avvisa människor till konfliktområden?

Ja.
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