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Aksjonene våre er en viktig del av
det politiske arbeidet til Norges
Bygdekvinnelag. Her serverer Eva
Husøy mat under markeringen
av verdens matvaredag og aksjon
”Bruk hele dyret” i 2020.
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Politisk plattform

Gode liv

i levende bygder
Norges Bygdekvinnelag er en samfunnsaktør som
ønsker at alle skal ha like muligheter uavhengig
av hvor de bor. Norges Bygdekvinnelag er partipolitisk nøytral, men jobber interessepolitisk med
saker som er viktig for organisasjonen. Langsiktig
og kunnskapsbasert forvaltning av menneskelige,
kulturelle og naturgitte ressurser i hele landet har
bidratt til at Norge i dag er blant verdens beste
land å bo i. Dette er også en bærekraftig samfunnsmodell for framtida.
Over lengre tid har flyttemønsteret vist at flere
kvinner enn menn flytter fra distriktene til byene,
med utdanning og arbeid som viktige motiver. Dette
skaper en kjønnsskjevhet i bygde-Norge, og gjør
lokalsamfunnene fattigere på menneskelige ressurser,
mangfold og innovasjon. Norges Bygdekvinnelag vil
jobbe for å snu denne utviklingen og arbeide for at
flere kvinner velger å bosette seg på bygdene.

PRIMÆRNÆRINGENE:
HJØRNESTEIN I BYGDE-NORGE
Norges Bygdekvinnelag mener at…
• Gode rammevilkår, lokalt eierskap og tilrettelegging
for lokal ressursutnyttelse er en forutsetning for
økt verdiskaping, arbeidsplasser og bosetting i
hele landet. Primærnæringene står for et stort
antall arbeidsplasser, og er i tillegg fundamentet
for et mangfold av lokalmatprodusenter, reiselivsbedrifter og andre lokale servicetilbud.
• Vi må satse på forskning og utvikling av fornybare
produkter og tjenester med utgangspunkt i jordbruk,
skogbruk og havbruk, fordi potensialet for framtidige arbeidsplasser og verdiskaping er stort.

INNOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLING
Norges Bygdekvinnelag mener at…

GODE TILBUD DER VI BOR
Norges Bygdekvinnelag mener at…
• Alle skal ha likeverdig tilgang til gode offentlige
tjenester uavhengig av hvor de bor. Dette er
viktig for trygghet, trivsel og bolyst.
• Det er viktig å styrke butikker i distrikts-Norge.
Nærbutikken har stor betydning, både som
sosial møteplass, men også fordi de i økende
grad rommer flere ulike funksjoner og tjenester.
Det er viktig å opprettholde dagens regelverk
for søndagsstengte butikker.
• Vi må satse på framtidsrettede samferdselsløsninger og bygge ut digital infrastruktur i hele
landet. Digitale og teknologiske løsninger gjør
det lettere å etablere næring og bosette seg
i hele landet, fordi de fysiske avstandene får
mindre betydning. Samtidig må vi legge til rette
for trygge og miljøvennlige transportløsninger
og et godt kollektivtilbud i hele landet.
• Et godt og variert kulturtilbud der folk bor er
viktig for trivsel og attraktive bomiljø. Vi trenger
lokale kulturløft basert på mangfold og
lokal identitet.

• Det må legges til rette for etablering og utvikling
av næring i distriktene, både gjennom nasjonale
og lokale tiltak.
• Lokal innovasjon, entreprenørskap og sosialt
entreprenørskap må oppmuntres gjennom
politiske virkemidler. Det må satses spesielt på
å tilrettelegge for kvinner, for å øke andelen
kvinner som er selvstendige næringsdrivende.
• Vi må tilrettelegge for næringsutvikling med
utgangspunkt i lokale håndverkstradisjoner, som
et ledd i å ta vare på og utvikle norsk kulturarv.
Vi må arbeide for å bevare og øke kompetanse
innen håndverkstradisjoner.

FRIVILLIGHETEN:
BÆREBJELKE I SAMFUNNSSTRUKTUREN
Norges Bygdekvinnelag mener at…
• Frivilligheten er en bærebjelke i gode og trygge
lokalsamfunn, og er viktig for opplæring om
demokrati og rekruttering av kvinner til posisjoner i
politikk, organisasjons- og næringsliv. Vi trenger
gode og forutsigbare rammevilkår som legger
til rette for frivillig engasjement og gjør det
enklere å drive frivillige organisasjoner.
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Likestilling, inkludering
og mangfold
Norges Bygdekvinnelag mener at alle skal ha like
muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet. Deltakelse er viktig for at samfunnet skal
kunne nyttiggjøre seg menneskelige ressurser, og
for den enkeltes livssituasjon. Fremdeles ser vi
forskjeller som kun kan forklares med kjønn, og
dette må vi endre på slik at alle kan delta i samfunnet
på like vilkår.
Norge er et flerkulturelt samfunn. Vi mener at dette
gjør samfunnet vårt rikere på kunnskap, meninger,
kultur og tradisjoner.

• Mulighet til å ta utdanning, adgang til arbeid og
økonomisk selvstendighet er nødvendige forutsetninger for reell bestemmelsesrett over eget
liv. Dette er spesielt viktig for å styrke minoritetskvinners posisjon i samfunnet, fordi disse
kvinnene er mer utsatt for diskriminering
på flere ulike grunnlag.

FELLESKAP OG MANGFOLD
Norges Bygdekvinnelag mener at…

ET LIKESTILT ARBEIDSLIV
Norges Bygdekvinnelag mener at…
• Det må gis lik lønn for likt arbeid, og vi trenger
politiske tiltak for å sikre et likestilt arbeidsmarked.
• Retten til heltidsarbeid bør lovfestes. I mange
kvinnedominerte yrker er graden av ufrivillig
deltid høy, og dette har stor betydning for karrieremuligheter, lønn og pensjonsopptjening.

KVINNERS INNFLYTELSE OG LIVSVILKÅR
Norges Bygdekvinnelag mener at…
• Kvinner som deler eiendom eller bedrift med
partner må sikres juridiske rettigheter og kunnskap
om disse rettighetene.
• Vi må jobbe aktivt for å stoppe trakassering, vold og
overgrep mot kvinner nasjonalt og internasjonalt.
• For å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 må vi
bidra til å styrke bygdekvinner globalt slik at de
får utdanning, mulighet til å produsere mat
til egen familie, kunnskap om kvinners
rettigheter og reproduktiv reproduktiv
helse, og tilgang til land og kreditt.
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• Vi må skape et felleskap med basis i felles verdier
og grunnleggende plikter og rettigheter som
gjelder alle. Samtidig må det være rom for
forskjeller i kultur, livssyn, levesett og meninger i
et demokratisk og fritt samfunn.
• Vi må bygge fellesskap mellom alle kvinner i
Norge, og jobbe aktivt for å inkludere innflyttere
i våre lokalsamfunn.
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Mat og miljø
For Norges Bygdekvinnelag er det grunnleggende at alle skal kunne lage
og spise sunn og god mat. Det forutsetter tilgang til trygge råvarer og
kunnskap om hvordan disse skal brukes. Tilgangen på trygge råvarer er
også viktig for å bevare og utvikle norsk matkultur.

FOTO: ØYVIND STRAND ENDA

Miljøet er et fellesgode som alle - myndigheter, produsenter og forbrukere
- plikter å forvalte og bevare for framtidige generasjoner.
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BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON

FORBRUKERMAKT

Norges Bygdekvinnelag mener at…

Norges Bygdekvinnelag mener at…

• Det må legges til rette for, og sikres gode
rammevilkår for, bærekraftig matproduksjon
i hele landet basert på norske ressurser.

• Vi må innføre «Lov om god handelsskikk»,
som ett av flere tiltak for å begrense maktkonsentrasjonen i verdikjeden for mat. Det vil
forenkle produsenters tilgang til markedet og
gi forbrukerne større valgmulighet.

• Naturressurser i jord, skog og hav må forvaltes
i et langsiktig perspektiv. Det må gis insentiver
som reduserer matproduksjonens belastning
på klima og miljø, ivaretar dyre- og plantehelse
og sikrer god jord- og vannkvalitet.
• Produksjonen av økologisk mat bør økes.

MATSIKKERHET OG BEREDSKAP
Norges Bygdekvinnelag mener at…
• Landbruket må få rammevilkår som gir mer
mat på norske ressurser og som hindrer at
arealer går ut av drift, for å styrke den nasjonale beredskapen og ta hensyn til den internasjonale matvaresituasjonen.
• Det må opprettes et nasjonalt beredskapslager med kapasitet for matkorn, såkorn og fôr
til minst ett år.
• Det nasjonale jordvernet må styrkes, med mål
om en nullvisjon for nedbygging av dyrka og
dyrkbar mark.

• Vi må ha obligatorisk merking av innhold,
produsent og produksjonssted på alle matvarer, slik at vi som forbrukere lettere kan
ta kvalifiserte valg.

MAT OG OPPVEKST
Norges Bygdekvinnelag mener at…
• Vi må opprettholde og styrke kompetansen
om matproduksjon, blant annet gjennom gode
skole- og utdanningstilbud i hele landet.
• Faget «Mat og helse» må prioriteres i skolen.
Kunnskap om kosthold og matlaging er
avgjørende for god folkehelse.
• Det må innføres et gratis skolemåltid som
et forebyggende helsetiltak, og fordi dette
vil øke elevenes konsentrasjon, trivsel og
utjevne forskjeller.

BÆREKRAFTIG FORBRUK
GENMODIFISERTE ORGANISMER

Norges Bygdekvinnelag mener at…

Norges Bygdekvinnelag mener at…

• Vi skal sette fokus på, og bevisstgjøre samfunnet
på, konsekvensene matkasting har for klima
og den internasjonale matvaresituasjonen.

• Forbrukere og matprodusenter må ha rett til å
velge GMO-fri mat, fôr, frø og dyr, og produkter
med GMO må derfor merkes.
• Vi må ha en «føre-var»-basert tilnærming
innen lovregulering og anvendelse av GMO.
Dette gjelder også for nye, genredigerte organismer, fordi det er behov for mer kunnskap
om de langsiktige konsekvensene for mennesker,
dyr og økosystemer.

• Vi må arbeide for å redusere matkasting
gjennom å øke kunnskapen om holdbarhet
og «best før»-merking.
• Plastemballering av mat bør begrenses, fordi
plast og plastavfall er et betydelig miljøproblem. Det må tas initiativ til utvikling av
bærekraftige emballasjealternativer. Det må
legges til rette for kildesortering av plast i
hele landet.
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VI SER VI LYKKES NÅR:
1. Vi er synlig til stede i lokalmiljøet
og i det offentlige rom

2. Vi engasjerer hele organisasjonen
3. Vi griper fatt i det dagsaktuelle
– og vi får frem våre meninger

4. Vi er en attraktiv samarbeidspartner
5. Vi har engasjerte, entusiastiske
og inspirerte medlemmer
og tillitsvalgte

Besøksadresse: Hollendergata 5, 3. etasje
Postadresse.: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 15
E-post: post@bygdekvinnelaget.no
Nettside: www.bygdekvinnelaget.no

