
6 rekommendationer för en hållbar framtid



1. betala vad det kostar 2. Gör aP-fonderna fossilfria

3. sätt ett Pris På vatten 4. halvera svenskens köttkonsumtion

5. öka transParensen i investerinGsbeslut 6. låt vatten bli ett av
de nya hållbarhetsmålen

bakGrund
Produktion av varor och tjänster kan direkt eller indirekt ha skadliga
effekter på människa och miljö. Dessa effekter reflekteras idag inte i priset 
på varan eller tjänsten. Vi efterlyser ett politiskt initiativ som återspeglar och 
synliggör dessa dolda kostnader för konsumenterna. 

rekommendation
Vi rekommenderar nästa regering att införa ytterligare och starkare politiska 
styrmedel för att säkerställa att negativa externa effekter, så kallade
externaliteter, inkluderas i prissättningen av varor och tjänster. 

bakGrund
Innehållet i varje svensks orange pensionskuvert motsvarar ett latent
utsläpp av 93 ton koldioxid. Det är dags för fossilfria pensioner! För att 
svara upp mot klimatforskningens slutsatser bör det globala energisys-
temet senast år 2050 bestå av 100 procent förnybar energi tillgänglig 
för alla, samtidigt som vi minskar den totala energianvändningen. Det 
innebär att det svenska energisystemet senast år 2030 behöver innehålla 
minst 80 procent förnybar energi. 

rekommendation
Vi rekommenderar nästa regering att ge AP-fonderna i uppdrag att ta fram 
en hållbar investeringsstrategi, som stöder målet om 100 procent
förnyelsebar energi globalt senast 2050.

bakGrund
Tillgången till vatten, för både människor och företag, är en kommande 
ödesfråga. Efterfrågan på vatten kommer att öka kraftigt och brist på vatten 
bli allt vanligare. För att åstadkomma en global hållbar utveckling måste 
vi skapa tydliga och långsiktiga incitament för effektivare användning av 
vatten. Att sätta ett pris på vatten är ett viktigt, men också laddat policyin-
strument i detta arbete. Sverige har med sitt engagemang för vattenfrågor 
möjligheten att ta en ledande roll i arbetet med att uppnå en mer effektiv 
vattenanvändning, i Sverige och globalt. 

rekommendation
Vi rekommenderar att kommande regering tillsätter en internationell kom-
mission kring värdering och prissättning av vatten, som undersöker dess 
möjligeter och implikationer. Kommissionen bör belysa och analysera olika 
modeller för prissättning samt ta fram konkreta förslag till hur en effektivare 
användning och jämlik fördelning av vattenresurserna kan säkras.  

bakGrund
Vår produktion av mat sätter stor press på planeten. Maten står för en 
fjärdedel av svenskens klimatfotavtryck. För att föda en växande världsbe-
folkning behöver vår produktion av mat, enligt FN, öka med upp till 60 
procent till år 2050. Det finns dock sätt att begränsa behovet av produk-
tionsökning, genom att exempelvis minska vårt matsvinn och påverka 
konsumtionsmönster. Ett viktigt steg för att lösa dessa utmaningar på ett 
hållbart sätt är att minska köttkonsumtionen – för Sveriges del till ungefär 
hälften av dagens nivå – samt se till att framtidens köttproduktion sker 
hållbart. 

rekommendation
Vi rekommenderar nästa regering att utveckla en nationell matstrategi för 
en hållbar livsmedelsframtid, där ett av målen bör vara att halvera den 
svenska köttkonsumtionen.

bakGrund
Idag behöver inte svenska investerare, i sina investeringsbeslut, ta hänsyn 
till hur företag hanterar sitt miljö- och sociala ansvar. Eftersom investerare 
inte belönas för att investera i företag som arbetar mer aktivt med hållbar-
het, investeras fortfarande cirka 80 procent av vårt globala kapital ohållbart.

rekommendation
Vi vill att ditt parti kräver att alla svenska förvaltare offentligt måste redovisa 
hur de tar hänsyn till klimat, miljö och sociala aspekter i alla sina
investeringar.

bakGrund
2015 kommer FN att besluta om nya hållbarhetsmål, så kallade
Sustainable Development Goals. Målen ska ersätta de nuvarande Millen-
niemålen men vara globala och tillämpas i Sverige och inom EU. Sam-
tidigt som många fortfarande saknar tillgång till rent vatten leder den 
kraftigt ökade efterfrågan på vatten till stegrad konkurrens mellan olika 
användare (industri, jordbruk, energi och hushåll) och ökar föroreningar. 

Ett särskilt hållbarhetsmål för vatten skulle underlätta för nödvändiga
avvägningar mellan olika användare och skapa förutsättningar för lång-
siktiga åtgärder som garanterar svagare gruppers rätt till vatten och som 
förebygger ett överutnyttjande av färskvatten.

rekommendation
Vi vill att ditt parti driver frågan om ett globalt hållbarhetsmål för vat-
ten, med fokus på effektiv, produktiv och hållbar vattenresursanvändning, 
samt att Sverige tar fram en plan för nationellt genomförande av målet.


