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Inledning
Frågor om global räAvisa griper in i alla samhällsområden och kan på så säA bli
svåröverskådligt och svårt aA avgränsa. Vi ser som vår uppgih aA beskriva de
kopplingar som ﬁnns mellan klimatkrisen, de globala räAvisefrågorna och vilka
vägar som är möjliga för aA möta klimatkrisen på eA globalt räAvist säA.
Global räAvisa kan ses som en mellanmänsklig fråga, det vill säga räAvisa mellan
människor, grupper och länder världen över. Men global räAvisa kopplad ^ll
klimatkrisen har också en ^dsdimension och en universell dimension. Den globala
räAvisan behöver i det samman-hanget inkludera kommande genera^oner och
övriga arter som bebor vår planet.
Enligt den feminis^ska forskaren Nancy Fraser (2003) vilar kampen för social
räAvisa på tre aspekter.[1]
Erkännande: En räA aA vara dem vi är, vill vara. Det kan kopplas ^ll
mångfaldsprinciper, t ex minoriteters räA aA deﬁniera sin iden^tet och livsform.
Omfördelning: En räA ^ll utjämning av strukturella ekonomiska och sociala
skillnader.
Representa4on: En räA aA göra sin röst hörd och aA varje röst väger lika mycket.

Om vi kopplar dessa sociala räAvisebegrepp ^ll de ekologiska och ^dsmässiga
perspek^v vi nämner ovan så ser vi aA fram^da genera^oners röster inte kan
göra sig hörda, utan aA det handlar om eA ansvarstagande från en medveten
mänsklighets sida. På samma säA gäller deAa ansvar för arters och ekosystems
räA ^ll aA vara som de är. Vi kan ju inte låta bli aA påverka arter och ekosystem
genom vår bloAa existens, men vår makt aA påverka och rubba strukturer i
grunden ger eA särskilt ansvar.
Vår rapport är upplagd så aA den består av en kartläggningsdel och en
lösningsdel. Vi ska först beskriva det oräAvisa läget och i nästa steg diskutera vad
som behöver och kan göras åt det – i Sverige och globalt. En central fråga är hur
stort utrymmet är för fram^da utsläpp och övrigt resursutnyAjande och hur deAa
ska fördelas räAvist.
AvsniA 1-3 analyserar klimatkrisen och dess konsekvenser ur eA
räAviseperspek^v. AvsniA 4 – 6 beskriver hur kampen för hållbarhet och social
räAvisa hänger samman, hur eA räAvist kli-mat- och miljöutrymme kan
deﬁnieras, och vilka poli^ska kraher som kan vara vik^ga för-ändringsagenter.
AvsniA 7 tar upp globala ins^tu^oner och hur de bör förändras för aA bidra ^ll
global räAvisa.
AvsniA 8 anger grundläggande åtgärdsområden, och i AvsniA 9 ger vi förslag på
åtgärder och styrmedel som kan ställa om Sverige ^ll aA rymmas inom ramen för
vad eA klot kan bära.
I avslutande avsniA 10 visar vi på omställningens alla åtgärder behöver en ny
sammanhäng-ande beräAelse om vilket slags samhälle, och vilka slags drömmar
och strävanden som om-ställningen egentligen handlar om .

DEL 1: KARTLÄGGNING
I deAa avsniA berör vi eA antal studier och metoder aA beskriva och analysera
systema^ska globala skillnader ifråga om, dels det historiska ansvaret för aA
klimatkrisen och hoten mot ekosystemen uppkommit, och dels ifråga om de
grundläggande oräAvisor som präglar det glo-bala samfundet idag.

1. Ansvaret för krisen, utsläppen och
hoten mot ekosystem

1.1 Klimathotet
I nyligen presenterade rapporter har PikeAy/Chancel och Oxfam beskrivit
fördelningen av ut-släpp på eA samstämmigt säA. En tumregel är aA de 10
procent rikaste individerna i världen släpper ut hälhen av alla växthusgaser och
aA jordens halva faYgaste befolkning släpper ut ^o procent. Det tradi^onella
säAet aA presentera sta^s^ken över utsläpp är aA utgå från pro-duk^onen i
respek^ve territorium. Om man i stället utgår från respek^ve lands utsläpp på
grund av sin konsum^on blir bilden en annan. Då ökar de globala skillnaderna
och de rika ländernas ansvar blir mycket större.
Här är några exempel på konsum^onsbaserade utsläpp per capita i olika regioner.
Inom parentes anges procentuell skillnad jämfört med produk^onsbaserade
utsläpp.
Tabell 1: Konsum4onsbaserade utsläpp i olika regioner.[2]
Ton/Capita och år kon-sum^onsbaserade ut-släpp
Nordamerika 22,0
Västeuropa 13,1
Mellanöstern 7,4
Kina
6,0
La^namerika 4,4
Sydasien
2,2
Afrika
1,9
Region

Diﬀerens mot produkt-ionsbaserade
utsläpp i procent
+13 %
+41 %
-8 %
-25 %
-15 %
-8 %
-21 %

Det råder också stora skillnader i utsläpp mellan individer i eA och samma land.
Utsläppen från den rikaste 1 procenten i några olika länder uppskaAas enligt
nedan:
Tabell 2: Uppska?ade utsläpp den rikaste 1 procenten [3]
Land
USA
Luxemburg

Utsläpp ton/Capita
318.3
286,8

Singapore
250,7
Saudiarabien 246,7
Kanada
203,9

1.2 Hoten mot ekosystem och ekologiskt fotavtryck
Utsläppet av växthusgaser är emeller^d inte det enda som utgör eA hot mot den
naturbas som är förutsäAningen för människors och samhällens fortlevnad.
Många resurser överutnyAjas och hotar på olika säA aA skada ekosystemen. EA
säA aA uppskaAa dessa faror är beräkningen av det ekologiska fotavtrycket.
Det ekologiska fotavtrycket (EF) är eA måA på hur mycket mark och vaAen som
konsum^on och avfall kräver. Fotavtrycket kan anges för t.ex. person, kommun,
region, na^on eller värl-den som helhet. Metoden har utvecklats av Mathis
Wackernagel och William Rees vid Uni-versity of Bri^sh Columbia i Kanada 1993.
Den har använts och utvecklats av Global Foot-print Network och dess 70
interna^onella vetenskapliga partners. Resultaten är breA accepte-rade och har
använts av bl.a. WWF och EU. Det ekologiska fotavtrycket mäts i globala hektar
per capita, men av pedagogiska skäl är det här omräknat ^ll antal jordklot. EFsystemet har eA konsum^onsperspek^v och inkluderar fotavtrycken från
importerade produkter.
EA lands EF omfaAar den markyta som krävs för aA möta genomsniAsinvånarens
konsum^on från jordbruksmark (livsmedel, foder, ﬁbrer och olja), betesmark
(köA, hudar, ull och mjölk), ﬁskevaAen (ﬁsk och skaldjur) och skogsprodukter (trä,
träﬁber, massa och ved). Det omfaAar även den yta som går åt för infrastruktur
och bebyggelse samt för aA absorbera den koldioxid som frigörs vid förbränning
av fossila bränslen, minus den mängd som tas upp av haven.
Fig 1. Utvecklingen av ekologiskt fotavtryck globalt

De siﬀror som presenteras i tabellen nedan bygger på data från 2012.[4]
VärldsgenomsniAet lig-ger på 1,6 jordklot. Om världens invånare skulle släppa ut
samma mängd koldioxid som en genomsniAlig indier – eller en faYg europé –
skulle världsmedborgarna kunna öka sin mat-konsum^on väsentligt inom ramen
för jordens kapacitet.
Indiens ekologiska fotavtryck har länge legat på ungefär ½ jordklot, men har nu
ökat något ^ll 0,7. Indien ligger under världsgenomsniAet i allt utom bebyggd
mark. Det är bebyggelsen och koldioxidutsläppen som ökat sedan förra
rapporten.
Kuba ligger och balanserar på gränsen för eA jordklot. Historiskt är Kuba ^llbaka
på 60-tals-nivån. Det som hänt på senare ^d är aA EF för odlad mark minskat
medan det ökat för koldi-oxid. Det är oroväckande och tyder på aA kubanen äter
mindre och kör mera bil eller luhkyl-ning. Omställningen från fossila bränslen ^ll
förnybara har knappt börjat. Tvärt om verkar det som om oljeberoendet ökat.
Kubanerna måste minska sina koldioxidutsläpp krahigt. Då kan de öka sin
konsum^on på andra områden, t.ex. mat och bostad – inom ramen för eA
jordklot.
Kina brukar få kri^k för sina stora koldioxidutsläpp. De har ökat krahigt sedan
förra rappor-ten men ligger forZarande betydligt lägre än Sverige, USA och
Danmark. Det enda rimliga är naturligtvis aA ^Aa på per capita-siﬀrorna. Då blir

det också tydligt aA Kina ligger nära världsgenomsniAet i allt utom koldioxid där
landet ligger för högt. Kina har ökat siA samlade fotavtryck under senare år och
ligger nu över världsgenomsniAet. ForZarande ligger de betyd-ligt lägre än
länderna i Nord. En krahig minskning av koldioxidutsläppen behövs dock för aA
komma under eA jordklot.
Sverige har eA svårt läge och trenden är nega^v. Vi har mycket höga fotavtryck
för matkon-sum^on, skogsprodukter och drygt tre gånger så stora
koldioxidutsläpp som Kuba, trots stora andelar förnybar energi och kärnkrah. För
vår del räcker det inte med 0-utsläpp för aA hålla oss inom de planetära
gränserna. Vi måste också närma oss världsgenomsniAet för odlad mark,
betesmark och skogsprodukter. Det är eA hårt be^ng men vi kan lära en del av
Kuba.
USA har minskat siA samlade fotavtryck under det senaste decenniet men sedan
förra mät-ningen så har det ökat krahigt igen. Det är Koldioxidutsläppen som ökat
och dominerar USA:s fotavtryck. Odlad mark, skogsprodukter och bebyggelse
ligger också högt. För USA gäller det aA nå nollutsläpp men också minska
avtrycken inom skog och odlad mark.
Tabell 3: Ekologiska fotavtryck, jämförelse mellan några länder och
världsgenomsni?et, samt scenario för nollutsläpp
INDIEN
Odlad mark 0,2
Betesmark 0,0
Skogsprod 0,1
FiskevaAen 0,0
Bebyggelse 0,1
Koldioxid
0,3
Totalt EF
0,7
EA ton CO2 0,2
En planet
1,0
Utrymme +/- + 0,4

KUBA
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,6
1,1
0,2
1,0
+ 0,4

KINA
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
1,3
2,0
0,2
1,0
+ 0,1

VÄRLD
0,3
0,1
0,2
0,1
0,0
0,9
1,6
0,2
1,0
+ 0,1

SVE
0,8
0,2
0,7
0,1
0,2
2,2
4,2
0,2
1,0
- 1,2

USA
0,6
0,2
0,4
0,1
0,2
3,3
4,8
0,2
1,0
- 0,9

DAN
0,7
0,3
0,4
0,1
0,2
1,5
3,2
0,2
1,0
- 0,9

Nedersta raden visar ländernas översko? resp. undersko? inom ramen för e?
jordklot om kol-dioxiden minskas 4ll e? ton/person. Svenskarna skulle då behöva
minska övriga fotavtryck med 1,2 jordklot, t.ex odlad mark med 0,5, betesmark
med 0,1, skogsprodukter med 0,5 och bebyggelse med 0,1 jordklot/person. Det
motsvarar ungefär världsgenomsni?et.[5]

2. Det ekonomiska systemets
mekanismer för osynliggörande av
ojämnt utbyte
2.1 Ojämnt utbyte, (Världsystemanalys)
Humanekologen Alf Hornborg (2015) [6] har under sin forskar^d granskat hur
vårt penningsy-stem och ackumula^onen av värde mäA i pengar och synen på
teknologi systema^skt mys4ﬁe-rat och osynliggjort, dels eA månghundraårigt
ojämnt utbyte mellan länder, regioner, männi-skor, och dels teknosystemet och
ackumula^onens systema^ska utplundring och degradering av naturresurser och
ekosystem.
Pengarna utgör eA mänskligt konstruerat system som, genom aA göra värden av
viA skilda slag skenbart utbytbara mot varandra (genom prismekanismen), griper
in i och påverkar eko-systemen på eA destruk^vt säA. Skadorna som åstadkoms
blir aldrig synliga i prissäAning, el-ler teknologins kostnadssida. Konstruerade
diskonteringsprinciper gör dessutom fram^da oö-vers^gliga kostnader närmast
försumbara för nu^da beslutsfaAare.
Systemet bortser från aA ackumula^onen av pengar motsvaras av (oha på någon
annan plats i världen) produk^onsprocessernas obönhörliga nedbrytning av
biofysiska processer.
Den industriella revolu^onen i Europa möjliggjordes av globala prisskillnader på
arbete och natur. Billig arbetskrah och billiga naturresurser (slaveri och
plundring) erbjöd förutsäAningar för den briYska ekonomins teknologisprång.
Övergången ^ll fossil energi gjorde det möjligt för den framväxande
na^onalekonomin aA i stort seA bortse från vårt behov av biologiskt pro-duk^va
markytor. Den moderna teknologin har alltsedan dess i allt högre grad förskju^t

sin miljöbelastning och siA behov av mänskligt arbete i både ^d och rum.
Enligt Hornborg kan man uArycka det som aA framväxten av det moderna
industrisamhället (och välfärdssamhället) förutsaA en neAoöverföring av
^llgänglig energi (exergi) ^ll de områ-den där infrastruktur ansamlas.
De systema^ska skillnaderna i pris på arbete och naturresurser kan beskrivas som
aA varje ge-nomsniAlig svensk familj har en osynlig slavarbetare som på någon
annan plats i världen ar-betar gra^s för aA uppräAhålla vår välfärd.

2.2 Human development index
En beskrivning av skillnader i välfärd. Varje år sedan 1990 har FN:s
Utvecklingsprogram (UNDP) i Human Development Reports (HDR) publicerat
Human Development Index (HDI) som ger en bild av grundläggande
välfärdsfaktorer i världens länder. hAp://hdr.undp.org/en/content/humandevelopment-index-hdi
HDI är eA sammansaA måA på mänsklig utveckling i tre avseenden: förväntad
livslängd, ut-bildning (mäA som förväntat antal år i skolan och verklig inskrivning
vid skolor på låg- och mellanstadium, högstadium och gymnasium) samt BNP (på
senare ^d BNI). Indexet är dock inte eA heltäckande måA på mänsklig utveckling.
Därför har UNDP på senare år kompleAerat HDI med eA olikhetsjusterat index,
IHDI, eA index avseende inkomstskillnader, GII, eA fat-^gdomsindex, MPI och eA
index avseende skillnader mellan könen, GDI.
Enligt HDR 2015, med data från 2014 ligger Sverige på 14e plats i världen med
HDI 0,907. Norge leder som vanligt. Alla värden över 0,8 betraktas som mycket
höga.

3. Hur drabbas grupper / länder av
krisernas konsekvenser?
3.1 En varmare värld slår hårdare mot de mest
utsaLa länderna.
En studie vid Stanford University visar aA högre temperaturer slår hårt mot
länder som redan ligger i varma områden av jorden, medan områden som

Kanada, Norden och Ryssland t o m kan ha viss ekonomisk nyAa av en
temperaturökning. EA B A U-scenario visar aA de hårdast drabbade regionerna
ﬁnns i Afrika, Asien och La^namerika.
“77% of countries will be poorer in 2100 than they would be in a world in which
we curb global warming. Some countries (5–43% of the world’s na4ons) might
even be poorer in 2100 than they are today as a result.”
hAp://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-percent/2015/oct/27/global-warming-could-be-more-devasta^ng-for-the-economythan-we-thought
Fig 2. Förändringar I na^onell BNP per Capita 2100 enligt business-as-usualscenariot (RCP8.5) I förhållande 4ll medeltemperaturen för perioden 1980-2010.
Källa: Burke et al. (2015), Nature.

Denna studie har enbart ^Aat på ekonomiska konsekvenser av
temperaturökningen, inte på kostnader för extremväderhändelser, s^gande
havsnivåer och liknande. Det ﬁnns goda skäl aA anta aA belastningen blir ännu
större på redan utsaAa och ekonomiskt svaga områden om också dessa faktorer
tas med i beräkningen.
En annan studie som har eA bredare anslag (inte bara temperaturhöjningarnas
konsekvenser) bekrähar bilden av aA länder som står för de största utsläppen är
också de som är minst sår-bara för klimaZörändringarnas konsekvenser. De är
klimatkrisens fripassagerare. Förlorarna ﬁnns främst i Väst- och Centralafrika, i
södra Afrika, i Centralamerika, samt i Sydostasien.
Fig 3. Ny?a av fossilbränsleekonomi i rela4on 4ll utsa?het för
klimacörändringarnas konsekvenser

Bilden visarländer som tjänat och tjänar mest på användningen av fossila
bränslen, kopplat 4ll den sårbarhet de har inför klimacörändringarnas
konsekvenser. Grönt betyder e? land som har väldigt lite a? vinna på
fossilekonomin och sam4digt är väldigt sårbart för klimacör-ändringar. Brunt
betyder länder som tjänar mycket på fossilekonomin, och som har liten sår-barhet
i förhållande 4ll klimacörändringarna.
hAp://www.nature.com/ar^cles/srep20281

3.2 Möjligheten aL utrota fadgdomen i en värld
drabbad av klimat-förändringar
FN:s nya hållbara utvecklingsmål syhar ^ll aA utrota hungern och den extrema
faYgdomen fram ^ll år 2030. Men i en ny rapport skriver Världsbanken aA
klimaZörändringarnas för-ödande eﬀekter kan slå hårt mot denna målsäAning.[7]
Enligt rapporten leder det förändrade klimatet redan ^ll aA människor inte kan ta
sig ur faYg-domen. Om inga ”snabba, inkluderande och klimatsmarta” åtgärder
säAs in, sam^digt som ut-släppen minskar, så kan y?erligare 100 miljoner
människor tvingas leva i faegdom år 2030, enligt rapporten.
Världens faYgaste riskerar aA drabbas av bland annat minskade skördar, ökade
matpriser samt en ökad smiAspridning på grund av värmeböljor och
översvämningar. Det kan slå undan de framgångar som gjorts i kampen mot
faYgdomen och knuﬀa ^llbaka människor i faYg-dom, i synnerhet i Afrika och
Sydasien. FaYga människor/grupper:
är mer utsaAa för snabbt s^gande matpriser som en följd av missväxt, och
är för sin försörjning mer beroende av jordbruk och ekosystemens
funk^on.
är mer utsaAa för klimatrelaterade katastrofer som kommer aA bli

vanligare
är i högre grad utsaAa för sjukdomar och hälsorisker som
klimaZörändringarna troli-gen kommer aA förstärka.
saknar eA skyddsnät i form av familj och nätverk med ekonomiska resurser
eller ^ll-gång ^ll ﬁnansiellt stöd eller sociala välfärdssystem

Bild: terassodlingar i Burma

3.3 Klimaeörändringarnas konsekvenser slår hårdare
mot kvinnor
Människor som lever i faYgdom kommer uppleva större eﬀekter av
klimaZörändringarna. Enligt UN Women Watch är kvinnor överrepresenterade i
gruppen faYga i länder över hela världen. Kvinnorna står för 45-80 procent av
matproduk^onen i utvecklingsländerna och för en stor del av jordbruksarbetet.
De är starkt beroende av lokala naturresurser för sin försörj-ning på grund av siA
ansvar för aA säkra vaAen, mat och energi för matlagning och uppvärm-ning.
Sam^digt slår eﬀekterna av klimaZörändringar, inklusive torka, oregelbundet
regn och avskogning, hårt mot dessa resurser.
Trots aA kvinnorna dominerar som arbetskrah i jordbruket äger de i mindre
utsträckning land och har begränsad ^llgång ^ll beslutsfaAande och ekonomiska
^llgångar, vilket förvärrar situ-a^onen. Det är därför vik^gt aA genusanalys
^llämpas på alla åtgärder mot klimaZörändring-arna, så aA kvinnors och mäns

särskilda behov och prioriteringar iden^ﬁeras och åtgärdas.
hAp://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf

DEL 2. EN RÄTTVIS VÄG UT UR
KRISERNA
4. Den globala räLvisans betydelse för
aL nå hållbarhet
En grundfråga är om vi behöver ehersträva global räAvisa för aA uppnå ekologisk
och klimat-mässig hållbarhet. Kan man tänka sig eA väldigt ojämlikt system som
sam^digt är hållbart.
Brandt-rapporten slog redan 1980 fast aA social och miljömässig hållbarhet
hänger ihop. I boken Jämlikhetsanden har forskarna Wilkinson och PickeA (2009)
[8] granskat samband mellan jämlikhet och eA stort antal samhällsfaktorer som
är förknippade med lycka, välfärd, och eA goA liv. Deras omfaAande studie
kommer fram ^ll aA jämlika samhällen är bäAre än ojämlika samhällen på i stort
seA alla områden – och då även för de bäst ställda.
De ^Aar också på sambandet mellan jämlikhet och klimathållbarhet. De ﬁnner eA
par vik^ga faktorer som talar för aA ökad jämlikhet är nödvändigt för aA vi ska nå
ekologisk och klimat-mässig hållbarhet.
Den första faktorn handlar om 4llväxten. EA ojämlikt samhälle fordrar hög ^llväxt
för aA inte drabbas av social oro och kollaps. Genom hög ^llväxt kan smulor av
det ökade välståndet också nå de faYgaste som därmed får en upplevelse av aA
livet blir bäAre. De menar (liksom eA ﬂertal andra studier) aA en fortsaA hög
^llväxt på det säA som vår ekonomi bygger på inte är möjlig om vi ska hejda
klimaZörändringarna och rädda ekosystemen. En mer sta^onär eko-nomi kräver
aA vi blir mycket bäAre på aA fördela resurserna räAvist.
De refererar ^ll FN-sta^s^k som visar aA det idag endast ﬁnns eA land som
förenar en accep-tabel levnadsstandard med klimatmässig hållbarhet. Exemplet
är Kuba. (se vårt avsniA 1.2)
Den andra faktorn handlar om aA hög ojämlikhet driver på konsumism, en
konsum^onstävlan. De rikas konsum^on och levnadsförhållanden blir eA ständigt

närvarande bevis på aA övrigas liv inte är av bra kvalitet, det bidrar ^ll eA ständigt
missnöje och en jakt på nyheter (aA konsu-mera). Hela reklamindustrin bygger på
deAa fenomen. Denna tendens blir särskilt tydlig när ekonomin överlag når över
en viss nivå där livets nödtorh är ^llgodoseA. Det ﬁnns eA ﬂertal studier som
visat aA människor lycka och ^llfredsställelse ökar ^ll en viss punkt av BNP-utvecklingen. Sedan slutar den aA öka trots aA landets BNP ökar. En vik^g aspekt är
här den ständiga jämförelsen med de som har det bäAre ställt än jag själv. I
ojämlika samhällen blir jämförelsens förbannelse särskilt påtaglig.
Om vi så snabbt som möjligt ska lyckas nå ner ^ll en ekologisk belastning som
motsvarar 1 jordklot så ﬁnns det ingen annan rimlig saklig och moralisk
ståndpunkt än aA vi bör dela det utrymme som ﬁnns så räAvist som möjligt.
Siktet behöver vara inställt på eA samhälle som integrerar och förenar, inte eA
samhälle som stärker och ökar skillnader mellan människor.

5. Vad är eL räLvist klimat- och
miljöutrymme?
Vi behöver på eA grundläggande säA deﬁniera vad vi menar med eA räAvist
miljöutrymme och iden^ﬁera metoder som kan mäta deAa på eA någorlunda
^llförlitligt säA. Här vill vi fo-kusera dels på klimatpåverkan och dels på frågan om
vårt ekologiska miljöutrymme.

5.1 Från 12 ton Pll 1 ton per person
Det är klarlagt aA människan behöver upphöra med aA släppa ut gaser som
påverkar klimatsy-stemets balans. Sedan industrialismens början och upptäckten
av fossila energiformer har vi i allvarlig grad påverkat klimatsystemet. DeAa
behöver upphöra så snart som möjligt.
Vilket är då utrymmet för fram^da utsläpp av växthusgaser? Olika beräkningar
har gjorts. En ”carbon budget” uppskaAar det fram^da utrymmet. En sådan
budget utgår oha från tvågra-ders-målet men kan ha olika ^dshorisonter. De kan
också räkna med olika sannolikhet för aA målet ska uppnås – en högre
sannolikhet innebär aA budgetutrymmet blir mindre.
PikeAy/Chancel (2015) räknar med hänvisning ^ll IPCC med aA utrymmet fram ^ll
år 2100 är 1000 gigaton koldioxidekvivalenter (det vill säga samtliga olika
växthusgaser omräknade ^ll motsvarande mängd koldioxid). År 2014 var de

globala utsläppen 45 gigaton. Om vi ligger kvar på den nivån är hela utrymmet
använt inom cirka 20 år och temperaturökningen år 2100 kan förmodas bli 4
grader.
En hållbar utsläppsnivå, från och med nu ^ll år 2100, uppskaAas ^ll 1,2 ton per
individ och år. Det nuvarande globala genomsniAet är drygt fem gånger större,
6,2 ton. Som ^digare nämnts är de konsum^onsbaserade utsläppen 22 ton för
Nordamerika, 13.1 ton för Västeuropa, 7.4 för Mellanöstern, 6 för Kina, 4.4 för
La^namerika, 2.2 för Sydasien och 1,9 ton för Afrika. [9]
En grundläggande räAvisetanke är aA alla ska ha räA ^ll samma utsläpp. Det
betyder en dra-ma^sk nedgång, särskilt i de rikaste länderna, och dessutom
drama^ska utjämningar inom re-spek^ve land för aA häva den na^onella
ojämlikheten.
Det ﬁnns ingen global beslutsordning som kan styra de enskilda ländernas
utsläpp och en räA-vis fördelning inom varje land är inte heller läA aA
åstadkomma – men rent teore^skt ﬁnns där möjligheter aA besluta om na^onella
styrmedel för en omfördelning av individernas utsläpp.

5.2 Från 4 jordklot Pll 1 jordklot per person i Sverige
Vårt samlade ekologiska fotavtryck har beskrivits i kapitel 1.2. Vår belastning är
för hög i för-hållande ^ll en hållbar nivå inom i stort seA alla områden. Vad gäller
utsläpp av koldioxid, be-lastningen på odlings- och betesmark, våra skogar samt
bebyggelsens avtryck är belastningen särskilt hög. Det behövs poli^ska åtgärder
och individuella beteendeförändringar inom i stort seA alla samhällsområden. I
kapitel 9 presenterar vi en korZaAad lista med tänkbara åtgärder och styrmedel
för aA minska Sveriges ekologiska fotavtryck ^ll motsvarande 1 jordklot. DeAa för
aA skapa utrymme för en utveckling av ekonomi och välfärd i de faYgaste
länderna. Vi utgår från aA ﬂera av de andra grupperna i medborgarutredningen
kommer aA göra en fördju-pad genomgång av de olika områdena.

5.3 Vad är eL räLvist ekonomiskt och socialt
utrymme
U^från Human Development Index, HDI, (se avsniA 2.2), kan man ange som
globalt räAvise-mål aA ingen människa ska behöva ha en levnadsnivå som
unders^ger motsvarande 0,55 per person i HDI. Idag ligger Sverige på HDI 0,907
vilket är det 14:e högsta i världen. DeAa in-dex ger dock bara eA genomsniAvärde

för landet och säger inget om ojämlikheter inom eA land. FN-organet UNDP har
därför tagit fram kompleAerande måA; eA olikhetsjusterat index,
IHDI, eA index avseende inkomstskillnader, GII, eA faYgdomsindex, MPI och eA
index avse-ende skillnader mellan könen, GDI.

6. PoliPska kraQer och mobilisering
Vi kan alltså inte lita på beslutsfaAarna så länge vi inte ak^verar oss själva mycket
mera. Na-omi Klein, som driver denna ståndpunkt mycket konsekvent, diskuterar
i sin bok ”Det här förändrar allt” [10] hur det går ^ll när eA samhälle beskriver aA
det är i kris. Det är en fråga om makt. Eliterna, menar hon, har inte deﬁnierat den
globala uppvärmningen som en kris som ska säAas högst på agendan. Men
eliterna råder inte ensamma över dagordningen.
Klein skriver: Slaveriet var inte en kris för de brieska och amerikanska eliterna
förrän abol-i4onismen gjorde det 4ll en. Rasdiskrimineringen var inte en kris
förrän medborgarrä?srö-relsen gjorde den 4ll det. Könsdiskrimineringen var inte
en kris förrän feminismen gjorde den 4ll det. Apartheid var inte en kris förrän
an4-apartheid-rörelsen gjorde det 4ll en.” De?a, menar Klein, är något som
måste hända också med klimacrågan för a? de nödvändiga för-ändringarna ska
kunna genomföras. Eller som någon sagt: ”Om klimatet vore en bank skulle det
redan vara räddat.”

6.1 Vilka rörelser har potenPal aL driva på
omställningen
Vilka folkliga rörelser har poten^al aA bilda allianser för en globalt hållbar och
räAvis ordning där klimatsystemet och ekosystemen ^llåts vara i balans. Vi
iden^ﬁerar här några progressiva rörelser som idag har olika grad av insikt i
problemens natur och dess möjliga lösningar.
Det ﬁnns en poli^sk krah i vad som ibland sammanfaAas som den
globaliseringskri^ska rö-relsen, som dock inte kan ses som en entydig rörelse. Det
är eA fenomen som vuxit fram se-dan slutet av 1980-talet. Vid interna^onella
större sammandragningar som World Social Fo-rum och FN:s klimatmöten har
många olika slags rörelser samlats och försökt formulera mot-stånd mot och
alterna^v ^ll de nyliberalt och västligt dominerade globala ekonomiska strukturerna. Här nedan sammanfaAar vi några rörelser som i olika grad varit

involverade i de glo-baliseringskri^ska processerna.
Ursprungsfolkrörelser
Ursprungsfolkrörelser har i övervägande grad kämpat för sin räA aA leva sina liv,
och freda de lokala geograﬁska områden där de levt i genera^oner, oha u^från
principer om urminnes hävd. Idag ﬁnns en FN konven^on (ILO) och en
Deklara^on om urfolks räYgheter från 2007, ^ll skydd för dessa räYgheter.
Sverige ^llhör dock eA av de länder som inte ra^ﬁcerat ILO-konven^onen, i första
hand därför aA eA undertecknande skulle ge samerna räYgheter som den
svenska staten idag inte är beredd aA ^llmötesgå.
Folkgrupperna har oha kommit i konﬂikt med olika exploateringsplaner; av skog,
gruvor, be-byggelse, krahverksdammar, och infrastruktur. Idag ﬁnns en växande
global samverkan mel-lan dessa rörelser och de iden^ﬁerar många gemensamma
intressen. Idag tar många urfolksrö-relser ak^v del i klimatkampen. De har oha
kommit aA bli försvarare av ekosystem och biolo-gisk mångfald, med eA
ekonomiskt tänkande som bygger på aA förvalta och leva i samex-istens med det
ekosystem som försörjer dem. Ursprungsfolken har i många fall samarbete med
solidaritetsrörelser i det egna landet och i väst.. De har samverkat t ex vid World
Social Forum och European Social Forum.
Idag ﬁnns Indigenous Environmental Network (IEN) som samlar eA stort antal
urfolksgrupper och som arbetar för räYgheter, mot genmanipula^on,
exploatering och monokultur. hAp://www.ienearth.org/
Naturskyddsföreningen har en sammanställning av organisa^oner som samlar
urfolk eller som arbetar med urfolks räYgheter:
hAp://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2014-5/granslostsamarbete
Småbrukarna – Via Campesina
Via Campesina är en global rörelse som organiserar över 200 miljoner småbönder
i drygt 160 länder. Rörelsens valspråk är; Globalisera kampen, globalisera hoppet!
U^från begreppet mat-suveränitet organiserar rörelsen motstånd mot den
globalisering som styrs u^från stora före-tags intressen aA monopolisera och äga
grödor, mark, och räYgheter ^ll exploatering. Rörel-sen försvarar kulturell och
biologisk mångfald och småbrukarnas egenmakt över jord, grödor och inkomster.
Kvinnorna har en central roll i Via Campesina i och med aA de enligt FAO
producerar 70 procent av maten globalt, men sam^digt är poli^skt och
ekonomiskt marginali-serade i stora delar av världen.

I Sverige ﬁnns en liten organisa^on, Nordbruk, som är ansluten ^ll Via
Campesina. Den orga-niserar småbrukare som försöker driva och utveckla
småskaligt hållbart jordbruk enligt natur-bruksmetoder.
hAp://viacampesina.org/en/ hAp://www.viacampesina.se/
CochabambadeklaraPonen – Moders Jords rädgheter
2010 ordnade den bolivianska regeringen en konferens i Cochabamba, Bolivia,
med syhet aA uppräAa en interna^onell rörelse för vad man kallade Moder Jords
RäYgheter. Utgångspunk-ten var aA livet som sådant, ekosystemen och alla arter
på vår jord saknar grundläggande skydd i de förhärskande ekonomiska och
poli^ska system som vi har. Vid mötet antogs en de-klara^on som utgångspunkt
för poli^sk kamp på många olika nivåer, i interna^onella fora, men också i
konkreta ak^oner för aA stoppa exploatering av naturområden, och ekosystem.
Rörelsen arbetar för aA interna^onella tribunaler ska uppräAas där broA mot
naturen och mil-jön ska kunna hanteras. En vik^g del är arbetet mot
klimaZörändringarna och de ekonomiska och poli^ska system som driver på
global uppvärmning, och utarmningen av den biologiska mångfalden.
EA stort antal organisa^oner med koppling ^ll miljö, urfolks och bönders
räYgheter, medver-kar i kampen för Moder Jords RäYgheter.
hAps://pwccc.wordpress.com/2010/04/24/peoples-agreement/
Denna rörelse har fåA vissa kopplingar ^ll en mer juridiskt inriktad kampanj som
har siA ur-sprung 1972 som benämns Eradica4ng Ecocide, eA arbete för aA skapa
interna^onell lags^h-ning som hanterar broA mot naturen.
“Ecocide law is public law in the widest sense; giving protec4on to those at risk of
being dis-placed, upholding the rights and du4es of humanity as a whole as well
as the rights of future genera4ons, nature and indigenous rights.”
hAp://eradica^ngecocide.com/the-law/
I Sverige ﬁnns det några organisa^oner som lyher fram Cochabambadeklara^onen, och eA visst opinions- och folkbildande arbete för Ecocidelags^hning.
Miljö- och klimatrörelser – nya och gamla
De första egentliga miljörörelserna i västvärlden uppstod under slutet av 1800talet ochvar in-riktade mot naturvård och skydd av vilda arter. Här hiAar vi t ex
svenska Naturskyddsför-eningen och World Wildlife Founda^on som idag är stora
etablerade ins^tu^oner.

Under 1960-talet uppstod en ny genera^on mer ak^vis^skt och poli^skt inriktade
organisat-ioner, som t ex Miljöförbundet (idag Jordens Vänner) Folkkampanjen
mot Kärnkrah och Kärnvapen, och Greenpeace. Till deAa kan man koppla oha
lokala grupper som kämpat emot skadlig exploatering av lokala platser.
Fältbiologerna bör nämnas som en ungdomsorganisa^on med från början
koppling ^ll Natur-skyddsföreningen men numera en självständig och mer
ak^vis^sk proﬁl.
På senare år har också nya nätverksinriktade kampanjgrupper vuxit fram, numera
med klar koppling ^ll klimaZrågan som t ex 350.org, Power Shih/PUSH,
Divesteringsrörelsen.
I den pågående klimatpoli^ska processen har dessa organisa^oner på olika säA
samlat sig ^ll interna^onell samverkan, som t ex Climate Ac^on Network, och
den mer radikala och ak^v-is^skt inriktade Climate Jus^ce Now. Denna typ av
interna^onell samverkan syns mest i sam-band med Interna^onella
klimaAoppmöten.
Miljörörelsen har dock hah svårt at samla sig ^ll långsik^ga gemensamma
kampanjer i Sve-rige (sedan folkomröstningen mot Kärnkrah som hämtade krah
ur just folkomröstningskam-panjen). Däremot har det varit möjligt med
gemensamma pla|ormar vid enstaka manifestat-ioner och vissa sakfrågor (som t
ex Ojnareskogen, kampen mot Förbifart Stockholm)
Kopplat ^ll KlimaZrågan ﬁnns det rörelser som verkar för aA miljörörelsen
behöver ha eA tydligt klimaträ?viseperspek4v. DeAa har dock ännu inte
utvecklats ^ll någon sammanhållen synlig och strategisk krah i Sverige även om
det funnits och ﬁnns ansatser.
Fackliga rörelser
Arbetarrörelsens poli^ska framsteg har ^ll betydande del vilat på facklig
organisering. Men i Norden och Sverige är det numera tydligt aA de fackliga
rörelserna i stor utsträckning är systemförsvarare och förvaltare och i grunden
inte ifrågasäAer den ekonomiska systemlogiken som hotar vårt klimat och vår
miljö. I det fackliga ledarskiktet ﬁnns en stark vurm för konkur-renskrahen för den
svenska industrin och för ^llväx^deologin. Det gör t ex aA vi ser svenska fackliga
ledare som stödjer förslagen om transatlan^ska investerings- och handelsavtal
trots aA de innehåller stora demokra^ska problem och hotar möjligheterna ^ll
radikal miljöpoli^k.
Det ﬁnns dock ansatser i den interna^onella fackliga samverkan där man ser

möjligheter ^ll aA kämpa för global utjämning och hållbara jobb. Här kan vi se
kampanjer som One Million Climate Jobs, och uAalanden från fackliga
interna^onaler. Se t ex den interna^onella trä-arbe-tarrörelsen: www.bwint.org
Fackliga organisa^oner har också engagerat sig i kampen för satsningar på
järnvägsnätet och den gemensamma välfärden, även om engagemanget är i
ganska liten skala.
Urbana omställningskraQer
En rela^vt ny disparat samling rörelser är de lokala omställningsini^a^v som vuxit
fram un-der 2000-talet, oha med ursprung i urbana miljöer. EA exempel är lokala
grupper som startat självförsörjningsini^a^v i krisande amerikanska städer, EA
annat exempel är omfaAande stadsodlingar och lokal organisering som vuxit fram
i bl.a. det kubanska samhället, som eA led i aA bygga samhällelig motståndskrah i
en omfaAande energi- och försörjningskris. EA tredje exempel är den s k
omställningsrörelsen med ursprung i England där utgångspunkten var aA
organisera lokalsamhället så aA det kan fungera även när oljan tar slut eller inte
längre kan användas. Dessa rörelser är oha inte tydligt poli^skt riktade utan
inställda på aA skapa verksamhet som bygger på lokal samhandling och
gemenskap.
Det ﬁnns en gryende svensk omställningsrörelse som också har eA tydligt
perspek^v om aA hela Sverige ska leva där människor försöker motverka
utarmningen av glesbygder och lands-bygden i Sverige. hAp://omställning.net/
De kan också ses som reak^on mot de konsumis^ska ideal som dominerar urbana
miljöer i västvärlden, och som eA säA aA bekämpa klimaZörändringarna.
Människor ägnar sig åt åter-bruk, andrahandsbu^ker, stadsodling,
gemenskapskök, delande-ekonomi och alterna^va livs-former.

Bild: Stadsodling på Kuba

6.2 Samverkan mellan rörelser?
En strategisk samverkan mellan de rörelser som vi beskrivit ovan (och kanske
andra som vi glömt) ^llsammans med poli^ska par^er som står för liknande
strävanden, kan vara det som behövs för aA skapa en motkrah ^llräckligt stark för
aA klara den globala (nyliberalt inrik-tade) kapitalism som dominerat under lång
^d.
Man kan se processen med World Social Forum som försök aA bidra ^ll en sådan
ökad sam-verkan. Men än så länge har inte det räckt för aA göra global räAvisa
och hållbarhet ^ll eA in-terna^onellt gemensamt projekt. Den neoliberala
kapitalismens hegemoni har tyckts vara så stark aA Worlds Social Forums
huvudslogan behövt upprepa något som borde vara självklart; ”En annan värld är
möjlig!”.
I Sverige tycks det vara än svårare aA skapa en grundläggande samverkan, där en
del organi-sa^oner som faller in under de rörelser vi beskrivit ovan närmast kan
ses som ins^tu^oner som är en del i förvaltningen av det bestående.
I Europeiska länder i kris har det uppståA nya samlingar som kan ses som
ansatser ^ll eA nyA förhållningssäA ^ll samhälle och ekonomi; Syriza i Grekland
och Podemos i Spanien, men även rörelsen kring Bernie Sanders i USA, kan ses
som sådana exempel.

6.3 Individers potenPal aL driva på för global räLvisa
En global utjämning och omställning ^ll hållbarhet behöver ^ll avgörande del ske
genom po-li^ska beslut, strukturell omvandling och planmässiga investeringar
men enskilda människors ini^a^v och handlingsmönster har betydelse.
Problemet är aA de ﬂesta som förbrukar för mycket inte kan minska sin
konsum^on nämnvärt utan aA det sker strukturella förändringar i samhället.
världssamhället måste omfördela resurserna jämlikt
samhället måste omorganisera, eﬀek^visera, beskaAa-avgihsbelägga i den
oﬀentliga sektorn så aA individernas totala utsläpp har möjlighet aA
motsvara eA klot
Samhället måste ge informa^on och folkbildning om möjligheterna
Klimatutsläpp som vår konsum^on orsakar (import, ﬂygresor etc) ska
räknas in
det ska göras enklare och ekonomiskt mer fördelak^gt aA som individ
agera globalt räA-vist än aA fortsäAa bidra ^ll exploatering
Det behövs transparens och allmän kännedom om levnads- och
arbetsvillkor för de som ^llverkar produkter vi använder. De som säljer
behöver ha eA ansvar för hela kedjan.
En stor del av de poli^ska styrmedlen för aA minska klimatpåverkan och det
ekologiska fotav-trycket handlar om aA påverka människors vardagsbeslut och
vanor. Men det ﬁnns också en ömsesidighet. Människor kan genom mobilisering
på gräsrotsnivå, skapa eA tryck på aA för-ändring behövs. KöpbojkoAer ^ll
exempel har verkan först om människor bestämmer sig för aA agera gemensamt.
EA lyckosamt exempel är kampen mot Apartheidregimen i Sydafrika.
En annan mobilisering som ^ll stor del har vuxit fram underifrån är människors
önskan aA im-porterade varor ska vara ^llverkade under räAvisa villkor. Men
deAa har fåA samhällelig på-verkan först när arbetet organiserats i form av Fair
Trade-rörelsen.

7. Globala insPtuPoner
7.1 Beﬁntliga globala insPtuPoner
De beﬁntliga globala ins^tu^onerna styrs i stor utsträckning av de
utvecklingsmodeller som är ansvariga för dagens kriser. Maktstrukturerna inom

dessa globala ins^tu^oner speglar i stor utsträckning dagens och gårdagens
globala maktstrukturer. En reformering är därför nödvän-dig. De beﬁntliga
globala ins^tu^onerna är i första hand: Världsbanken, IMF, WTO och handelsavtalen, samt FN:s olika organ; UNDP, FAO, UNICEF, FN:s generalförsamling.
Världsbanken och IMF
Sedan början av 1980-talet har dessa ins^tu^oner hah strategier för sina lån och
hjälpprogram som gåA under samlingsnamnet ”omstrukturering” där de tvingat
på utsaAa länder en nylibe-ral agenda i ekonomin. Den ideologi som präglat
ins^tu^onerna går under begreppet ”Washington Concensus” som är eA
passande namn som visar var makten ligger.
Programmen har vilat på priva^seringar och avregleringar, skaAeläAnader för
transna^onella bolag, samt ensidiga satsningar på exportgrödor och råvaror,
vilket ställt ^ll stor ekonomisk och social skada i de länder som varit beroende av
stöd från IMF och Världsbanken. Program-men har bidragit ^ll aA öka klyhorna
mellan nord och syd, förhindrat social utjämning inom de faYga länderna, och
hållit kvar utvecklingsländerna i en posi^on som leverantör av (allt billigare)
råvaror ^ll rika nord.
Många av världsbankens lån har också handlat om satsningar på storskaliga
energiprojekt som kolkrah och vaAenkrahdammar som dels bidragit ^ll
accelererande klimaZörändringar och skapat konﬂikter med miljöintressen och
urfolk i ﬂera länder.
Ins^tu^onerna har fåA massiv global kri^k för deAa, och har försökt aA skapa nya
arbetssäA. Studier visar dock aA de nya strategierna forZarande bär stora
likheter med de oräAvisa och nyliberalt präglade strategier som vilade på
Washington Concensus.[11]
Både Världsbanken och IMF behöver reformeras i grunden där det blir
demokra4ska besluts-former, där hanteringen blir mer transparent, och där
utvecklingsländerna ges eA större inﬂy-tande. Sam^digt behövs inﬂytande för
folkliga rörelser och ursprungsfolk som direkt berörs av de beslut som tas inom
dessa ins^tu^oner. Dessa ins^tu^oner behöver också mandat aA an-vända
instrument för global utjämning av inkomster och förmögenheter i form av t ex:
Global TobinskaA, Global skaA på växthusgasutsläpp, samt avskaﬀande av
skaAeparadis och inter-na^onella åtgärder mot skaAeﬂykt (se land för land
redovisning).
New Development Bank (NDB)

I eA försök aA skapa motvikt ^ll maktobalanserna i Världsbanken och IMF gick de
fem så kallade BRICS-länderna ihop om aA skapa New Development Bank.
BRICS=Brasilien, Ryss-land, Indien, Kina och Sydafrika). Syhet var aA mobilisera
resurser ^ll hållbara utvecklings-projekt i ^llväxt- och utvecklingsländer.
Röstningsstrukturen och makZörhållandena i NDB är organiserat på eA mer
utjämnat säA än i Världsbanken. Bankens agenda säAs i högre utsträck-ning av de
länder som är berörda av lånen. Sam^digt ska vi inte ha för stora illusioner om
BRICS-länderna ambi^oner. NDB ger dock utvecklingsländerna en starkare
ställning.
World Trade OrganisaPon (WTO) och internaPonella handelsavtal
WTO är på samma säA dominerade av de starkaste staterna och av mäk^ga
företagsintressen. Frihandelsdogmen är allenarådande, även om de starkaste
staterna sam^digt med stort hyck-leri, gärna fortsäAer aA skydda och
subven^onera egna företagsintressen, som t ex EU inom jordbrukssektorn. De
avtal som ﬁnns griper alltmer in i tradi^onellt na^onella poli^kområden – från
gemensam välfärd ^ll livsmedelssäkerhet, miljölags^hning och patentlags^hning.
DeAa präglar även de investerings- och handelsavtal som EU förhandlar. För
många länder, inte minst faYga, innebär deAa eA alltmer kringskuret poli^skt
handlingsutrymme aA uZorma lämpliga utvecklingsstrategier
WTO har svårt aA nå fram ^ll nya storskaliga och globala frihandelsavtal på grund
av omfat-tande protester och genom aA många länder tvekar u^från egna
na^onella intressen. Frihan-delsförhandlingarna har nu pågåA i många år. Men vi
ska akta oss för aA tro aA WTO är eA överspelat kapitel.[12]
Vad som nu blir mer framträdande, och som drivs hårt av USA är framväxten av
regionala handels- och investeringsavtal. Dessa är betydligt mer omfaAande än
tradi^onella frihandels-avtal. EA avtal TPP har precis blivit antaget, och det
omfaAar 12 länder runt S^lla havet, med USA i spetsen. Avtalet är antaget men
inte ännu godkänt av ländernas parlament. USA och EU håller också på aA
förhandla fram eA liknande avtal; TTIP. YAerligare eA vik^gt avtal som är under
förhandling mellan 50 länder är TISA som berör handel med tjänster. Det avta-let
kan få stora konsekvenser för ländernas möjligheter aA organisera sin välfärd på
eA oﬀen-sivt, demokra^skt och räAvist säA.
Kännetecknande för dessa avtal är aA de omfaAar mycket mer än frihandel. De
går in i länder-nas lags^hning, ger företagen räYgheter aA stämma stater för
lags^hning och andra beslut som riskerar aA minska företagens vinster, de ger
företagsråd räA aA granska lags^hning i för-väg. De får stark kri^k för aA vara
odemokra^ska, och ge företagens räA aA köpa och sälja ex-klusivt företräde

framför t ex miljöintressen, arbetsräYgheter, livsmedelssäkerhet, skydd av
urfolks räYgheter med mera.
Det är en huvuduppgii för den globala rä?viserörelsen a? stoppa denna typ av
avtal.
EA globalt alterna^v ^ll de nyliberala frihandelsdogmer och storföretagsintressen
som präglar WTO är den växande rörelsen för räAvis handel, vilket vi redogör
närmare för i avsniA 8.
FN och de olika FN-organen
FN är i stor utsträckning strukturerat eher de geopoli^ska förhållanden som
uppstod eher andra världskriget. Det innebär aA FN:s ageranden i stor
utsträckning är i händerna på kärnva-penmakterna, kodiﬁerat i Säkerhetsrådets
starka ställning och ojämlika maktstruktur. Däremot ﬁnns eA mer utjämnat
inﬂytande i Generalförsamlingen och de olika FN-organ som arbetar med
räYghets- och utvecklingsfrågor. Dit hör UNDP, UNICEF, UNHCR, WFP, UNEP. M ﬂ.
WHO är liksom IMF och Världsbanken (se ovan) och eA stort antal andra
organisa^oner auto-noma organ kopplade ^ll FN.
FN har också en generalförsamling där varje medlemsstat är representerad på eA
likvärdigt säA. Generalförsamlingens makt är dock begränsad.
RäA uZormat och med ^llräckliga mandat skulle FN kunna vara en ins^tu^on för
global räA-visa. Så står också i de hög^dliga deklara^oner som antagits av
generalförsamlingen och de ﬂesta av medlemsstaterna. Så är det dock inte i
verkligheten. Det ﬁnns många diskussioner om reformering och demokra^sering
av FN. En sådan diskussion är förslagen om inräAande av världsparlament. Se
avsniAet nedan. En grundfråga är dock hur de mäk^gaste staterna ska förmås aA
frivilligt ge ifrån sig sina exklusiva maktposi^oner.

7.2 Nya globala insPtuPoner – vägen Pll en global
demokraP
RäAvisa och demokra^ är sammanlänkade idéer och begrepp. Demokra^ är eA
uAryck för räAvisa och poli^sk jämlikhet. Demokra^ är också eA verktyg för aA
uppnå räAvis fördelning och likhet inför lagen. Om det alltså stämmer aA räAvisa
bäst uppnås genom demokra^, då borde det också stämma aA global räAvisa
bäst uppnås genom global demokra^.

Global demokraP som uLryck för global räLvisa
En bärande princip för demokra^n är idén om alla människors lika värde. Denna
idé har for-mulerats vid många olika ^llfällen genom historien, tydligast
förmodligen i december 1948 i den första ar^keln i FN:s allmänna deklara^on om
de mänskliga räYgheterna: Alla människor är födda fria och lika i värde och
räegheter. Denna idé, som vi kan kalla för den universella jämlikhetens idé,
kommer i eA demokra^skt samhälle bland annat ^ll uAryck genom fria och
allmänna val, där varje vuxen människas röst väger lika tungt. En människa - en
röst, det är inte bara demokra^ns, utan förstås också räAvisans, fundament. Men
ännu saknas de globala ins^tu^oner som skulle kunna ge uAryck åt denna den
univer-sella jämlikhetens idé. I Sverige är det bara svenska medborgare som har
räAen aA rösta i all-männa val, och det på goda grunder. För aA kunna realisera
verkligt allmänna val, och för aA kunna ge uAryck för den universella jämlikheten,
behöver vi därför globala och allmänmänsk-liga poli^ska verktyg. Vi behöver
global demokra^.
Global demokraP som verktyg för global räLvisa
Den odemokra^ska ordning som idag råder i vårt globala samhälle och
avsaknaden av demo-kra^ska verktyg gör det extremt svårt aA främja global
räAvisa, ^ll exempel en räAvis och hållbar fördelning av jordens resurser. Det
innebär aA besluten som rör hela jorden idag faAas av eA fåtal inﬂytelserika
aktörer - framför allt militärt starka stater och kapitalstarka företag och individer som i hög utsträckning är styrda av sina egna kortsik^ga intressen.
Genom aA utveckla globala demokra^ska ins^tu^oner skulle vi långsik^gt få
möjlighet aA säAa tydligare gränser för kortsik^ga egenintressen och istället
kunna främja den globala räA-visans sak. Det handlar exempelvis om aA uppräAa
eA globalt räAssystem, där alla människor ska vara lika inför lagen. Det handlar
också om aA utveckla en ekonomisk och social poli^k för global räAvisa, för aA
minska klyhorna och utveckla globala sociala skyddsnät. Det hand-lar också och
inte minst om aA utveckla det vik^gaste demokra^ska verktyget för aA kunna
kanalisera den samlade mänsklighetens och den enskilda människans vilja och
intressen: eA världsparlament.
Världsparlamentet - vägen Pll global demokraP
Parlamentet är demokra^ns hjärta. Vårt globala samhälle är i akut behov av eA
sådant organ. I korta drag skulle eA världs- eller FN-parlament bland annat
kunna:

ge uAryck för alla människors lika värde och räA aA delta i den globala
poli^ken på lika villkor.
ge hela mänskligheten en kanal för sin samlade röst.
ge FN en bäAre översikt och samordning av sina många vik^ga program
och verksam-heter.
ge organisa^onen större öppenhet och legi^mitet.
kunna vara med och bestämma om de regler och ramar som vi behöver för
aA kunna forma eA räAvist, fredligt och hållbart globalt samhälle.
göra FN ^ll en förebild för demokra^ i världen.
EA full€ädrat världsparlament kan förmodligen bara utvecklas gradvis och på
längre sikt. EA första steg på väg mot eA fram^da direktvalt världs- eller FNparlament är aA uppräAa en råd-givande parlamentarisk församling inom FN
(UNPA). DeAa kan göras i enlighet med ar^kel 22 i FN-stadgan och således utan
möjlighet för säkerhetsrådets VETO-makter aA förhindra.
EA UNPA kan ini^alt vara sammansaA av parlamentariker från medlemsstaterna.
Antalet parlamentariker från respek^ve stat skulle då bestämmas av
folkmängden. Men precis som i t.ex. Sveriges riksdag så skulle FNparlamentarikerna gruppera sig u^från poli^sk inriktning. Varje FNparlamentariker skulle yAerst vara utvald för aA företräda hela mänsklighetens
och hela jordens intressen oavseA om personen ifråga kom från Sverige eller från
Indonesien. Det skulle också vara u^från deAa mandat som varje FNparlamentariker yAerst stod ^ll svars.
Poli^sk opposi^on, oha även minoritetsgupper av olika slag, saknar idag en
formell röst i FN-systemet. Denna nya parlamentariska församling skulle sannolikt
därför innebära eA vik^gt stöd för opposi^onskraher och minoritetsgrupper i
mindre demokra^ska stater.
Trots siA begränsade mandat skulle en rådgivande parlamentarisk församling
innebära eA stort och avgörande steg närmare idén om universell jämlikhet och
skulle sannolikt få en stark mo-ralisk auktoritet i frågor som rör mänskligheten i
stort.
UNPA-förslaget drivs sedan 2007 av kampanjen för uppräAandet av en
parlamentarisk för-samling inom FN (UNPA-kampanjen) och har sedan dess fåA
stöd av ca 1500 siAande eller ^digare parlamentariker från ca 120 av FN:s
medlemsstater, och av en mängd andra framstå-ende företrädare från vårt
globala samhälle. Läs mer om förslaget och om vem som stöder det på UNPAkampanjens hemsida: www.unpacampaign.org. [13]

Sveriges civilsamhälle, riksdag och regeringen bör ini^era eA strukturerat och
långsik^gt ar-bete för aA ^llsammans med andra progressiva medlemsstater lyha
deAa förslag inom FN.

8. Åtgärder
8.1 Gemensam ekonomi och gemensamt ägande
ökar möjligheterna Pll global räLvisa
I grunden handlar det om aA utjämna ekonomiska skillnader; i förmögenhet,
inkomster, samt ^llgång ^ll välfärd. Ju större andel av ekonomin som är
gemensam och distrubueras genom poli^ska beslut, desto större blir
möjligheterna aA åstadkomma global räAvisa.
Genom aA göra större andel av kapital4llgångarna ^ll gemensamma nyYgheter
så ökar möj-ligheten ^ll demokra^ska omfördelningsbeslut, aA styra
investeringar ^ll hållbara alterna^v, samt aA satsa i de mest utsaAa områdena.
Det kan ske genom aA systemvik^ga banker blir saAa under demokra^sk styrning,
aA kapitalvinster fonderas under gemensam styrning på olika säA, och aA
anställda, kommuner osv, ges makt över företag som de är direkt berörda av.
Ehersom så stor del av kapitalet är av transna^onell karaktär behöver
världssamfundet så snabbt som möjligt utarbeta interna^onella skaAer som skaA
på valutatransak^oner, och kol-dioxidbeskaAning, samt upphäva möjligheten aA
gömma ^llgångar i sk skaAeparadis. En del åtgärder i den vägen är redan på väg.
SkaAesystemet är också eA vik^gt verktyg för aA säAa större andel av ekonomin
under gemen-sam styrning för aA styra resurser och handlingsmönster i hållbar
riktning.
Det tredje stora instrumentet för global räAvisa är inkomstutjämning. Hornborg
visar överty-gande aA det som seA ut om teknologisk innova^onskrah och
överlägsenhet i stor utsträck-ning handlar om strukturellt oräAvisa inkomster
som förstärkts över genera^oner.
Vi utgår från aA Ekonomigruppen i Medborgarutredningen ^Aar närmare på
deAa.

8.2 RäLvis handel, vikPgare än frihandel

På global nivå behövs en massiv omfördelning och utjämning av resurser och
makt över na-tur^llgångar för aA global räAvisa ska nås. Det ﬁnns en
interna^onell rörelse, Fair Trade, som driver eA annat och mer demokra^skt säA
aA organisera det interna^onella utbytet av varor. Idag samarbetar Fair traderörelserna inom en egen interna^onell organisa^on, World Fair Trade
Organiza^on. hAp://who.com/
Organisa^onerna för räAvis handel vill främja en handel där människan och
lokalsamhällets utveckling sä?s i centrum och därigenom motverka faYgdom
och social utslagning. RäAvis handel är eA samarbete mellan producenter,
importörer, bu^ker och konsumenter, som präglas av öppenhet, ömsesidighet
och respekt för alla parter. RäAvis betalning, goda arbetsförhållan-den,
långsik^ghet, respekt för mänskliga räYgheter och för miljön ska på sikt
möjliggöra eko-nomisk och social utveckling.
WFTO:s 10 principer för räAvis handel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BäAre möjligheter för marginaliserade producenter
Transparent och demokra^sk organisa^on
Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar
RäAvist pris och räAvis betalning
Inget barnarbete eller tvångsarbete
Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga räYgheter
Goda arbetsförhållanden
Kapacitetsbyggande
Ökad medvetenhet om Fair Trade
Miljöhänsyn

8.3 Självförsörjning och större andel lokal handel
grunden för hållbar global ekonomi
I den fossildrivna globaliserade hyperkapitalismen så ses globala överföringar av
varor, tjäns-ter, valutor, arbetskrah som något i sig ehersträvansvärt (möjligen
med undantag för männi-skor då). AllZler av ^llvarons aspekter ses som en vara
som kan prissäAas, köpas och säljas.
I omställningsrörelsen, i den interna^onella småboenderörelsen, och i de så
kallade globalise-ringskri^ska rörelserna har dessa axiom ifrågasaAs med allt mer
kri^ska ögon. Hornborgs bok Nollsummespelet (se avsniA 2.1) handlar om de
teknofe^schis^ska myter som ﬁnns inbäd-dade i dessa axiom.

I de kri^ska rörelserna lyhs begrepp som lokal självförsörjning, matsuveränitet,
motstånds-krah (resiliens) och självbestämmande fram. Utgångspunkten är aA
hållbarheten globalt bara kan vinnas om det ﬁnns en mångfald av lokala
”hållbarheter” i samhällen över hela jorden. Det är också troligt aA det inte är
ekonomiskt eller ekologiskt sunt aA transportera lika mycket gods över hela
världen i eA fossilfriA transportsystem. Vi behöver bli bäAre på aA producera det
vi behöver där vi ﬁnns. En större del av handeln behöver åter ske i lokala cirklar.

8.4 Fri Pd istället för ökad konsumPon
Det är svårt aA utjämna ekonomiska skillnader såväl globalt som inom landet,
samt aA be-gränsa den materiella konsum^onen så länge som människor som
har det goA ställt fortsäAer aA förvänta sig ökade inkomster och ökad köpkrah. I
den moderna utvecklingen har en del av produk^vitetsökningen tagits ut i form
av kortare arbets^d. Det är inget nyA. Idag tycks det dock vara en stor utmaning
aA argumentera för aA vi behöver förkorta arbets^den yAerligare.
Genom aA korta arbets^den, utan lönekompensa^on för de som har det bra
ekonomiskt, mins-kas konsum^onstrycket. Vinsten för människor är en ökad
^llgång ^ll fri ^d för egen utveckl-ing, hobbyverksamhet, social samvaro, kanske
egen matodling, hantverk som yAerligare bi-drar ^ll hållbarhet.
Begreppet värnplikt har använts för en samhällstjänst som syhade ^ll militärt
försvar. I eA samhälle med kortare lönearbets^d och med målet aA skapa en
hållbar fram^d för kommande genera^oner och globalt så kan något/några års
allmän samhällstjänst med värn av natur, so-ciala nyYgheter och samhällelig
gemenskap – utöver militärt försvar - bli en naturlig del.

8.5 Anpassa Sverige Pll eL ekologiskt hållbart
fotavtryck.
Det vik^gaste Sverige som eA utvecklat land kan göra är aA anpassa siA eget
ekologiska fotavtryck ^ll en hållbar nivå - aA vår belastning på mark,
naturresurser, ekosystem och atmo-sfär håller sig inom ramen för vad en planet
kan bära. När rika länder gör det så får utveckl-ingsländerna utrymme aA
utvecklas ekonomiskt och socialt inom ramen för vår enda planet.
Hur ska då Sverige minska siA ekologiska fotavtryck ^ll 1 klot per person?
Beräkningarna av det ekologiska fotavtrycket är uppbyggda på hur olika
samhällssektorer belastar markens ab-sorberande och återskapande förmåga.

Dessa frågor behandlas i ﬂera av de andra grupperna i medborgarutredningen. Vi
har i nästa avsniA ändå korZaAat ^Aat på problembilden och för-slag ^ll åtgärder.

9. Vad ligger bakom Sveriges stora
ekologiska fotavtryck och vad vi kan
göra åt det?
Som vi visat i avsniA 1.2 så står svensk konsum^on för eA stort och snabbt
växande ekologiskt fotav-tryck. Vi ^llhör de värsta länderna i världen seA ^ll
ekologiskt fotavtryck per person och år.
För aA ﬁnna vägar ^ll en grundläggande omställning så behöver vi ^Aa närmare
på de olika områden som ligger ^ll grund för beräkning av det ekologiska
fotavtrycket. Vi behöver fråga oss vad det är i vår livsföring och organisering av
samhället som orsakar denna höga belast-ning, samt vad vi i så fall kan göra åt
saken. Vi presenterar en idélista nedan som inte på något säA är fullständig. Det
är också mycket svårt aA beräkna vilka eﬀekter varje åtgärd ger på det ekologiska
måAet jordklot/person. Åtgärderna verkar i olika skala och i olika ^dsperspek^v.
Klart är dock aA det på de ﬂesta områden krävs omfaAande åtgärder, en ekonomi
som inte är så beroende av hög materiell konsum^on och eA nyA säA aA leva.
Tabell 5: Sveriges Ekologiska Fotavtryck enligt senaste mätningar och mål för
hållbarhet. Målen anges i ekologiskt fotavtryck mä? i antal jordklot som krävs för
a? bära u?ag av na-turresurser, utsläpp och användning av mark och skog,
räknat på genomsni?lig konsum4on per person i Sverige.
Sektor
belastning (2012) Mål (2040)
Odlingsmark
0,8
0,3
Betesmark
0,2
0,1
Skogsproduk^on 0,7
0,3
FiskevaAen
0,1
0,0
Bebyggelse
0,2
0,1
Koldioxid
2,2
0,2
Ekol. fotavtryck 4,2
1,0

9.1 Odlingsmark (0,8) och betesmark (0,2)
Sveriges belastning av odlingsmark (inom landet och genom import) motsvarar
en belastning på 0,8 klot/person, aA jämföra med det globala genomsniAet 0,3
klot/person. För aA hålla oss totalt inom ramen för eA klot totalt så behöver vi
ner i nivå med länder som Kuba och Kina. Vårt mål bör vara aA begränsa
belastningen på odlad mark ^ll motsvarande 0,3 klot/person.
Vad gäller betesmarken så ligger världsgenomsniAet på 0,1 klot/person. Sverige
behöver komma ner ^ll omkring världsgenomsniAet, 0,1 klot/person.
Problem vi idenPﬁerat
Vi har iden^ﬁerat huvudorsakerna ^ll Sveriges stora belastning på odlingsmark
och betes-mark ^ll följande:
den industrialiserade köAproduk^onen med mycket krahfoder och
konstgödsel,
importerat köA producerat med krahfoder och/eller nedhuggna
skogsområden som följd,
den höga konsum^onen av mejeriprodukter producerat på samma säA,
det stora matsvinnet
allZör stor konsum^on av klädﬁbrer, särskilt importerad bomull.
Huvudåtgärder
De hudsakliga åtgärderna blir följaktligen:
minskad köAkonsum^on, särskilt nötköA. Kvarstående köAkonsum^on bör
helt vila på uppfödning enligt hållbara naturbruksmetoder, vilt, och med
produk^on enligt små-skaliga närhetsprinciper
minskad konsum^on av mejeriprodukter
minskat matsvinn och en återföring av näringsämnen (kompostering,
kolinlagring)
nya odlingsmetoder, goda exempel tycks vara permakultur och
agroforestry-metoder
skarpare krav på hållbarhetskriterier (såväl miljömässig som kvalitet) för

klädvaror, och eA stopp på den snabba cirkula^ons^den för klädvaror
De styrmedel som kan åstadkomma dessa stora förändringar bör verka i alla led;
lags^hning, skaAepoli^k, styrda investeringar, folkbildning, samt uppmuntran och
stöd ^ll lokala omställ-ningsini^a^v. Här är några idéer:
Naturbetet behöver gynnas genom statligt stöd och reglering
Småskalig kycklingproduk^on (höns på bakgården)
SkaAeregler som gynnar alterna^v ^ll mejeriprodukter
Stöd ^ll utveckling av alterna^v ^ll mejeriprodukter
Stöd ^ll de bönder som behöver ställa om
KöAransonering
C02-skaA på köA
SkaAer på skadlig konsum^on
Reglera bort stordrih , och industrialiserad köAproduk^on
Gynna småskaliga ekojordbruk, närproducerat
Minska köYmporten genom hårda regler på djurskydd, godkända
framställningsme-toder osv
Folkbildning – laga vegetarisk/veganskt- börja med oﬀentliga ins^tu^oner
Stöd ^ll stadsodling
Forsknings- och utvecklingsstöd ^ll nya odlingsmetoder, permakultur,
agroforestry
Folkbildningprogram om nya konsumen^deal, säsongsmatlagning, hållbar
lagring m m.
Användning av TV-program, ICA-kuriren m ﬂ media för en ny
matlagningskultur,
Organisera detaljhandeln på eA annat säA, där överﬂödskyltningen tas bort
ÅteruppräAa närbu^kerna ”vad får det lov aA vara?”
Kontrollorgan mot industrins svinn
Obligatorisk kompostering av matavfall i alla hushåll
Minska sor^menthysterin
Förbud mot aA kassera mat i detaljhandeln
Vad gäller aA minska konsum^onen av klädﬁbrer kan styrmedlen vara:
SkaAebefriad återanvändning, repara^on (återanvändningspant på kläder)
Garan^- och kvalitetskrav på kläder
Folkbildning för nya normer kring aA köpa billiga kläder som ^llverkats med
ohåll-bara villkor
Förstatliga HM under sömmerskekontroll
Stöd ^ll lokal klädproduk^on med hållbara ﬁberkällor (växZibrer, lin, ull o
dyl)

Stopp för handelsavtal som gynnar skadlig massproduk^on under dåliga
villkor. ( Stoppa TTIP och WTO

9.2 SkogsprodukPon (0,7)
Sverige är eA skogsland. Skogen är en avgörande kolsänka. Vårt höga uAag av
skogsråvara och våra kalhyggesmetoder gör aA Sverige har en mycket hög
belastning på 0,7 klot per per-son, jämfört med världsgenomsniAet på 0,2
klot/person. Sverige måste ner ^ll en nivå mot-svarande omkring 0,3 klot/person
Problem vi idenPﬁerat
Vad vi kan se utgör huvudorsakerna ^ll vår höga ekologiska belastning på
skogssektorn föl-jande:
För mycket odlad skog och för lite urskog (bara 4 procent kvar)
Importerade skogsprodukter (typ palmolja och biobränsle)
Överkonsum^on av boyta, möbler, och kosme^ska renoveringar. Sverige
har en ge-nomsniAlig boyta på omkring 44 m2/person. Sam^digt ﬁnns
många trångbodda vilket innebär aA en liten grupp har en enorm
överkonsum^on av boyta. Stor boyta innebär också överkonsum^on av
möbler m m.
Överkonsum^on av förpackningar, papper, reklam, hygienar^klar
Klädproduk^on u^från skogsﬁberråvara
Huvudåtgärder
Åtgärderna bör huvudsakligen inriktas på aA minska omsäAningen av träråvara:
Minska omsäAningen på skogsråvara där större ytor blir skyddad
gammelskog, eller na^onalpark. När trä används på räA säA kan det hålla
mycket länge, i ﬂera hundra år ( t ex i hus, eller kvalitetsmöbler).
Motverka import av ohållbara skogsprodukter (regnskogsträ, palmolja)
Motverka överkonsum^on av boyta. Det kan sam^digt bidra ^ll aA minska
bostads-bristen.
Återanvändningsystem för trävaror, möbler, skogsﬁbrer
Minskad pappersanvändning
Styrmedlen behöver i likhet med ovan verka på många nivåer:
En fas^ghetsbeskaAning som motverkar överkonsum^on av boyta, t ex en
progressiv fas^ghetsskaA (baserad på boyta)

Dela på beﬁntliga hus och lägenheter
Ta bort ROT-avdragsmöjligheten för kosme^ska ombyggnader
Cer^ﬁering av urskogssäkra trävaror
Förlängd garan^^d på möbler, gynna produkter av kvalitet och lång
hållbarhet
Återanvändningssystem behöver utvecklas.
S^mulera ombyggnad av stora villor ^ll ﬂerfamiljshus
Ekonomiskt incitament för människor aA hyra ut del av bostad ^ll
nyanlända/bostads-lös
Förbjud pappersreklam, eller sök andra säA aA krahigt begränsa
överkonsum^on av papper
Ökad närhandel kan bidra ^ll minskad användning av
engångsförpackningar.
restrik^oner för användning av engångsmaterial/förpackningar i olika
sammanhang.
Reglera skogsförvaltningen med förbud mot kalhyggen

9.3 FiskevaLen (0,1)
Sverige har nästan dubbelt så stor ekologisk belastning på ﬁskevaAen (0,1
klot/person) jäm-fört med världsgenomsniAet. Vi behöver halvera det, 0,05
klot/person.
Problem vi idenPﬁerat
Fisk och annan föda som kan hämtas ur havet utgör eA klimatsmart alterna^v ^ll
köA om det sker på eA hållbart säA. De huvudsakliga problemen med dagens
ﬁsk-konsum^on är enligt vår mening:
Hög konsum^on av odlad ﬁsk som matats med ﬁsk
Ohållbara ﬁskemetoder med en för stor och eﬀek^v ﬁskeﬂoAa
Stor import av ﬁsk och skaldjur som tagits upp eller odlats på eA ohållbart
säA.
Åtgärder
Åtgärderna handlar om hållbarhetskriterier, samt omläggning och minskning av
konsumt-ionen:
Endast ^llåta odlad ﬁsk som uppnår hållbarhetskriterier. Särskilt vik^gt är
aA mot-verka/förbjuda import av odlade skaldjur för skydd av

mangroveskogar mm.
Minskad ﬁskkonsum^on. Fisk bör i högre grad vara vildfångad med hållbara
metoder
ErsäA en del ﬁskkonsum^on med musslor. Musselodlingar kan ha god
eﬀekt på havs-miljön.

9.4 Bebyggelsen (0,2)
I deAa sammanhang avser bebyggelsen den mark som går åt för bostäder,
infrastruktur, gruvor och industrier. Alltså inte den energiförbrukning som sker i
våra bostäder och industrier. DeAa redovisas nedan under Koldioxid-avsniAet. Vår
sammanlagda bebyggelse innebär en hög be-lastning (0,2 klot/person) gentemot
världsgenomsniAet. En slutsats bör vara aA våra vägar, bo-städer,
krahverksdammar, gruvor och industrier tar för stor plats i förhållande ^ll den
folk-mängd vi har. Målet bör vara aA vi kommer under 0,1 klot/person.
Problem vi idenPﬁerat
Vi tror aA följande faktorer ligger bakom Sveriges höga belastning på området:
Vi har stora bostäder (se avsniAet ovan om den ekologiska belastningen på
skogen)
Alla traﬁksystem, parkeringsplatser, gruv- och industrimarker belastar stora
ytor
Vår stora andel vaAenkrah belastar genom stora krahverksdammar
Villaträdgårdarnas storlek liksom den stora förekomsten av sommarhus
bidrar
Utspridningen av städerna medför stora och ineﬀek^va ytor för vägar och
parkeringar
Åtgärder
En del av åtgärderna för aA komma ^ll räAa med deAa är också åtgärder som
behövs för aA få ner vårt stora koldioxid-avtryck (Se nedan). Vissa åtgärder som vi
tagit upp för aA minska be-lastningen på våra skogar påverkar också
bebyggelsens yta (Se ovan). I övrigt vill vi lyha fram följande:
Transportsektorns utrymmeskrav behöver minskas genom övergång ^ll
transportsnålt samhälle, minskade parkeringsytor och bilanvändning i
städer, förtätning av boende och decentraliserad samhällsservice. Mer
behöver ligga inom gång- och cykelavstånd.

Få ner användningen av boyta, och högre nyAjandegrad på beﬁntlig boyta
Stoppa utbredningen av köpcenter och ^llhörande infrastruktur
Högre krav på eﬀek^v markanvändning inom industri – dammar,
anläggningar m m
Sänkta has^gheter på vägarna minskar behovet av ständigt växande
vägbredd

9.5 Koldioxid (2,2)
Sveriges koldioxidavtryck (2,2 klot/person) är betydligt större än
världsgenomsniAet som lig-ger på 0,9 klot/person. DeAa trots aA våra inhemska
utsläpp är låga seA ^ll aA vi är eA högt utvecklat industriland. DeAa beror på aA
stora delar av vårt koldioxidavtryck är importerat ge-nom import av varor och
utrikes ﬂygresor. Även världsgenomsniAet ligger på för hög nivå för aA vi ska ha
eA hållbart klimat. Målet för världen och Sverige bör vara aA koldioxidut-släppen
inte motsvarar en belastning på mer än 1 ton per person vilket betyder knappt
0,2 klot/person.
Problem vi idenPﬁerat
Fossilbränsleanvändningen är djupt invävd i vår infrastruktur. Även eA högt uAag
av skog och markanvändning påverkar koldioxidavtrycket även om svensk skog
forZarande anses vara en kolsänka. Vi listar de som vi ser det de vik^gaste
faktorerna bakom vårt höga koldioxidav-tryck:
Stål-, cement- och annan processindustri behöver eﬀek^viseras och ställas
om,
Transportsektorn är en stor bov i sammanhanget
Den organiska plasten medför utsläpp bland annat i sopförbränningen och
den snabba omsäAningstakten
Byggande och uppvärmning av bostäder utgör en stor koldioxidbelastning
Elproduk^on (i viss mån) innebär forZarande vissa utsläpp i Sverige.
Jordbrukets produk^onsmetoder med mycket olja och kemi
Kalhyggen och plantager samt markens försämrade kolinlagring.

Bild: Solpaneler på slo?ets tak
Huvudsakliga åtgärder
Åtgärderna innefaAar omfaAande omställningar på eA stort antal områden i
samhället. Det handlar om eA nyA samhällsbygge men också aA konsum^onen i
vik^ga avseenden behöver minska
Omställning ^ll eA transportsnålt samhälle
FordonsﬂoAan behöver bli fossilfri så snart som möjligt
En omställning från privatresande ^ll kollek^vtraﬁk
Energibesparingar och energieﬀek^viseringar behövs
Energiproduk^onen behöver bli 100 procent förnybar
Bostäderna behöver på sikt bli oberoende av energi^llförsel för värme
Eﬀek^vare och minskad användning av stål och betong, utveckling av
fossilfri stål-produk^on
Styrmedlen handlar i stor utsträckning om ﬁnansiell makt, det är stora
investeringar som be-höver styras åt räA håll. Sam^digt behövs styrmedel som
underläAar för människor aA leva klimatsmart, och aA välja bort
överﬂödskonsum^on.
Vi behöver lagar och skaAepoli^k som styr över resor, och transporter från
väg och bil ^ll kollek^vtraﬁk, järnväg och sjötraﬁk
Flygets klimatbelastning kan bara lösas med krahigt minskad ﬂygtraﬁk,
genom re-strik^oner och skaAepoli^k.
Vi behöver en samordning av transportsektorn istället för den vilda västern

av ”fri konkurrens” som EU-reglerna fört med sig
Samhällsplaneringen behöver inriktas på aA minska transportbehoven och
gynna gång- och cykeltraﬁk.
En prioritering av cykelinfrastruktur och lastcyklar för närtransporter kan
lösa många lokala behov och sam^digt förbäAra folkhälsan.
Fossilbränslen måste helt förbjudas i €ärrvärmesektorn
Statliga investeringsprogram för förnybar energiproduk^on, där
produk^onsmål ger företräde framför lönsamhetsmål.
Regler för energieﬀek^vitet och energikrav vid byggande måste skärpas
genom s k nollenergihus-standard och krav på hushållsel.
Krav på solcell eller gröna tak i all nybyggna^on – distribuera ut ^ll nätet,
Varje hus bör bli en del av energiproduk^onen
Utvecklingsmedel ^ll koldioxidfri eller neutral stålproduk^on.
Användningen av trä i byggandet behöver öka på bekostnad av stål och
betong
minskad personbilsproduk^on
omställning av jordbruket enligt ovan

10. En ny beräLelse om samhället
Alla de åtgärder som behöver genomföras behöver en gemensam
meningsbärande beräAelse om vad som är det vik^ga i eA samhälle och i
människors liv. Industrialismens och kapital-ismens beräAelse behöver
transformeras i grunden, och kommer aA göra det i och med de för-ändringar vi
kämpar för. Men som vi märker så sker inte deAa utan starkt motstånd.
Vår nu^d visar också den uppenbara risken för aA makthavare och människor ﬂyr
in i fasc-ismens bedrägliga och livsfarliga förenkling av räA, sanning, mening, och
gemenskap.
Vår beräAelse behöver handla om eA samhälle som håller och som håller ihop,
och det är inte eA samhälle som avgränsas av någon my^sk na^onsidé (eller
någon annan godtycklig av-gränsning), utan det är eA världssamhälle byggt av en
myllrande mänsklighet som i räAvis ordning delar på en enda planet och lever eA
^llräckligt goA liv.
Tänk tanken a? i en folkomröstning få ta ställning 4ll en början på en sådan
vision; e? ja el-ler e? nej 4ll e? Sverige som har en globalt hållbar ekonomi
motsvarande en belastning om 1 klot per person och år 2040.
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