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SVERIGE OCH VÄRLDEN behöver en omställning av 
samhällena, så att de blir hållbart byggda på global 
rättvisa. Dagens politik premierar kortsiktiga vinstin-

tressen och gör miljön och naturen till en  handelsvara. Den 
politik som förs i dag har inte levererat vad den lovat. Istäl-
let har en allt större otrygghet skapats som också hotar vår 
och vår planets framtid. Det sätt att styra många samhällen; 
som främjar kapitalägare på bekostnad av de som arbe-
tar, som subventionerar fossila bränslen och spekulation 
samt tar från de fattiga och ger till de rika har nått vägs 
ände. Det behövs ett samlat svar som visar vägen framåt 
och hur både den ekologiska och sociala krisen som råder 
kan lösas.

En av de viktigaste frågorna är klimaträttvisa och beho-
vet att snabbt komma ner till nollutsläpp av växthusga-
ser, samtidigt som jordens resurser fördelas rättvist. För 
att minska utsläppen och samtidigt klyftorna i samhället 
behöver vi en stark rörelse för klimaträttvisa, där folkrö-
relser som miljö-, solidaritets, bonde-, arbetar-, ursprungs-

folks- och feministrörelsen går samman och tar strid för 
systemförändring istället för klimatförändring.

Omställning av nyckelsektorer behövs, det gäller energi, 
transporter, industrin, och naturbruk. Stora vinster går att 
göra med bra stadsplanering, och jord- och skogsbruket kan 
bli kolsänkor istället för växthusgaskällor. Men både globalt 
och lokalt gäller att stad och land är mer än siffror – makten 
att förändra finns, eller ska finnas, hos de som berörs.

• Minska energiförbrukningen och ställ om den
Människor i rika delar av världen har en levnadsstandard som 
ligger över nivån för jordens bärförmåga. Överutnyttjande av 
jordens resurser skapar, eller bidrar till, svält, lidande, kon-
flikter, försämrade ekosystem och utrotning av arter. Ökade 
konsumtion per capita i rika länder skapar snabb försämring 
av vårt ”livsstödssystem”. Rika länder har tillgång till en opro-
portionerlig mängd av världens resurser. Vidare råder det en 
polarisering mellan rika och fattiga länders regeringar, där 
rika länder låtsas sätta oro för miljö högt på agendan, medan 
fattiga länder i många fall har som mål att minska fattigdom. 
Det är nödvändigt att inkludera mänsklig utveckling och behov 
som viktiga komponenter i varje definition av hållbarhet, men 
även djurens och naturens behov och rättigheter. 

Ett av de viktigaste områdena i en klimatomställning är 
energin. Det går att avveckla kärnkraften och satsa på 100 
% förnybar energi. Tekniska lösningar finns, och många 
forskningartiklar pekar på möjligheter även om det såklart 
finns stora utmaningar t ex vad gäller energilagring och 
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elnätet. Det som saknas är den politiska viljan. Vindkraft 
och bioenergi har vuxit så det knakar sista årtiondena. 
Solceller och solkraft utvecklas också väldigt dynamiskt. El 
producerad av solceller blev 2011 för första gången billigare 
globalt än el producerad i dieselgeneratorer. På flera platser 
sker också mycket när det gäller geotermisk energi och våg-
kraft. För att nå 100 % förnybart behövs bra politiska beslut, 
inklusive satsningar på småskaliga demokratiska lösningar. 
Men det viktigaste är att genomföra energibesparingar, det 
räcker inte att bara ställa om hur energin produceras om vi 
samtidigt fortsätter att öka vår energianvändning. Vi måste 
också minska vår energiförbrukning. Bygg om hyresrätterna 
i miljonprogrammen för energibesparing - men utan att det 
slutar med renovräkningar, att människor inte kan bo kvar på 
grund av chockhöjda hyror efter renovering.

• Ställ om transporterna
Trafiken är den sektor i Sverige där koldioxidutsläppen bara 
fortsätter att öka. En minskning av transportbehovet är ett 
måste. Satsning på kollektivtrafiken med energisnål spårtra-
fik som stomme är avgörande för att kunna minska vägtrafi-
ken. Fler, rätt anpassade och billigare tåg på gamla och nya 
banor behövs liksom spårvägar i fler svenska städer. Även 
busstrafiken måste utvecklas och priserna sänkas. Istället 
för avreglering och privatisering av kollektivtrafiken behövs 
ett sammanhållet system med gemensam finansiering. Mo-
torvägsprojekt som ”förbifart” Stockholm och nya externa 

köpcentrum uppmuntrar fortsatt vägtrafik och måste stop-
pas. Stadsplanering måste ha cykel- och gångtrafik i fokus.

• Ställ om industri , naturbruk, maten, 
Avskogning står globalt för närmare 20 % av alla utsläpp 
samtidigt som drygt 20 % av utsläppen kan knytas till vår 
matförsörjning, inte minst köttkonsumtion. Skogs- och jord-
bruket måste bli kolsänkor, istället för växthusgaskällor. Ett 
100 % ekologiskt jordbruk krävs, som samtidigt bevarar den 
biologiska mångfalden.

I industrin finns stort utrymme att ställa om produktionen 
till hållbara och samhällsnyttiga produkter. Dessutom finns 
en enorm potential att hushålla med energi och resurser.

• Ställ om ekonomin
Istället för att makten över ekonomin finns hos banker och 
storföretag, med kortsiktiga vinstintressen och bonussys-
tem som styr, måste ekonomin demokratiseras och bru-
karinflytande öka. Ett grundavdrag för hållbara näringar på 
landsbygden skulle hjälpa; Ett grundavdrag för alla skulle ha 
stora fördelningsvinster d.v.s gynna de med lägst inkomst. 
Ekonomin måste främja en omställning till miljö och social 
rättvisa. 

• Ställ om konsumtionen
Vår konsumtion påverkar andra länder, och vi exporterar 
våra miljöproblem genom att importera allt mer. Växter, 
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djur och ekosystem påverkas negativt (av växthusgaser och 
gifter) eller försvinner, miljön påverkas genom utsläpp. Jor-
dens resurser utnyttjas i en rasande ohållbar takt. Småbön-
der och ursprungsfolk förlorar sin mark eller skog när papper, 
djurfoder eller etanol ska produceras. Sambandet mellan 
konsumtion och utsläpp har inte brutits som den svenska 
regeringen så gärna påstår. Sveriges konsumtionsbaserade 
utsläpp har varit nästintill konstant under många år. Vi måste 
därför minska konsumtionen.

Jordens Vänner önskar en dialog med en mångfald av 
människor med en brädd av erfarenheter och kunskaper 
från såväl stad som landsbygd kring hur vi kan ställa om till 
rättvis ekologiskt hållbarhet. Hur kan miljonprogrammets 
stadsdelar och alla våra urbana områden förbättras? Hur 
kan makt återföras till landsbygden bort från fjärrstyrning 
via storföretag och banker? Hur kan folkrörelser samarbeta 
för att främja ett konstruktivt program som för med sig nya 
arbetsplatser i jord- och skogsbruk, i energiomställningen, i 
industrin och i den gemensamma välfärden?

Vidare krävs det att medborgare i rika delar av världen 
väljer en livsstil som faller inom ramen för naturens bärför-
måga och det blir ett naturligt val att leva enklare. Sveriges 
invånare bör sträva efter att anpassa sitt fotavtryck till en 
globalt hållbar nivå. Fler människor skall kunna gå ner i ar-
betstid, öka sin självförsörjningsgrad, låna och byta saker 
med andra, spendera mer tid med familjen, engagera sig 
i ideella föreningar, fritidsintressen och samhällsutveck-
lingen. 

Solidaritetsfrågan skall föras samman med global ekolo-
gisk hållbarhet, det skall inte vara acceptabelt med negativ 
klimatpåverkan och försämring av ekosystem och biologisk 
mångfald. 

I många fall läggs ansvaret på individnivå, men för att stora 
omställningar skall ske krävs att den offentliga sektorn växer 
och den privata konsumtionen minskar, miljader kronor  
ska inte försvinna till redan rika människor. Samhällsplane-
ringen bör bidra till effektivt användande av resurser och 
att minska miljöpåverkan. Faktorer som jämställdhet, trivsel, 
miljö och hälsa är viktiga aspekter vid planeringen. Idag är 
medborgare inaktiva kring planering av nya stadsdelar. Ge-
nom fler aktiva i medborgardialoger kan stadsplaneringen 
anpassas till majoriteten av befolkningen.  

I denna text kommer vi belysa omställning av trafik, energi, 
skogsbruk, jordbruk och mat samt ekonomi. Till sist tittar 
vi även på omställningsplaner från länder som Danmark, 
England och Sydafrika. Texten är inte en fullständig hand-
lingsplan, men ska ses som ett diskussionsunderlag. Att in-
föra  nedanstående vore dock en mycket bra början till en 
rättvis omställning. #



6

TRAFIKPOLITIKEN ÄR DEN kanske största utmaning-
en i klimatpolitiken. Utsläppen har ökat kraftigt sedan 
90- talet, trots effektivare motorer. 

Trots hot om kraftigt höjda oljepriser när vi passerat ”olje-
toppen” och trots klimathotet så fortsätter denna utveckling. 
Mer mat och varor fraktas långväga sträckor, nya externa köp-
centra planeras landet runt och nya exotiska resmål mark-
nadsförs, ibland med ”klimatkompensation” i annonserna. 
Förbifart Stockholm är kanske det mest extrema exemplet på 
en felsatsning idag, minst 28 miljarder vill regeringen slösa 
bort på något som ökar utsläppen och minskar kollektivtrafik-
andelen i en växande storstad. 

Riksdagspolitiker av alla slag har under många år gynnat så 
kallade ”miljöbilar”, idag är det främst fossildrivna dieselbilar 
som säljs med denna beteckning. Det har dock nyligen fram-
kommit att dessa bilar släpper ut mer än ceritfieringsvärdena 
angett. Skärpta regler är däför på gång för dessa bilar. Mycket 
skattemedel har satsats på att premiera välavlönade männ-
iskor som har köpt etanolbilar och fått fri parkering, sluppit 
trängselskatt men som ofta tankat med bensin. 

När det gäller drivmedel har propagandan handlat om 
biogas, etanol och eldrift. Det är bra att tekniken utvecklas, 

men det står alltmer klart att dessa bränslen inte räcker till 
för en global massbilism av svenska mått. Redan idag drivs 
fattiga människor bort från sina odlingslotter för att där ska 
odlas energigrödor för våra bilar. En kraftig satsning på bio-
bränslen hamnar i konflikt med behoven av mat i en världs-
befolkning som kommer att nå en topp på omkring nio mil-
jarder, innan den vänder neråt.

En viss mängd etanol eller metanol kan produceras på 
övergiven svensk jordbruksmark och ur skogen. Biogas från 
organiskt avfall är lovande och miljövänligt i begränsad ska-
la. Men även med en mycket kraftig satsning räcker dessa 
bränslen främst till fartyg, bussar och kraftigt nedbantad 
lastbilstransport- inte till personbilar i stor skala.

Forskning visar att en storskalig introduktion av elbilar i 
Europa ökar utsläppen av koldioxid då merparten av elen 
kommer från fossila bränslen. Jordens Vänner vill se en 
omställning till ett klimatsmart och hållbart trafiksystem.

En rejäl förtätning av städerna är att sträva efter, där gå-
ende, cyklister och kollektivtrafikanter blir prioriterade mål-
grupper i stadsplaneringen. Finansiering av denna utveck-
ling kan ske på bekostnad av privatbilismen, som får mindre 
yta i stadsplaneringen. För att minska klimatutsläppen bör 
privatbilismen få mindre yta i stadsplaneringen. 

I landsbygdskommunerna skall det vara lätt att välja miljö-
bästa alternativet, på många håll saknas användbar kollek-
tivtrafik helt. Detta kräver fysisk planering, beteendepåver-
kande åtgärder och digitalisering för att underlätta hållbara 
transporter och ökad tillgänglighet för lokala servicefunk-

Ny trafikpolitik #
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tioner i landsbygd. Det har visat sig att gratis lokal  kollektiv-
trafik är lönsam. Många låginkomsttagare är idag beroende 
av kollektivtrafiken. Vid avgiftsfri kollektivtrafik skulle allt fler 
medborgare utnyttja kollektivtrafiken. Samhället bör alltid un-
derlätta för indviden att göra valet att åka med buss och tåg, 
då ingår även att ge stöd och förenkla för dem som kan ha 
svårt att resa kollektivt av olika skäl, exempelvis på grund av 
ålder eller sjukdom. Det behöver även finnas tillräckligt med 
turer och hållplatser.

Begränsa behovet av transporter
Teknikutvecklingen räcker inte för att klara miljömålen, var-
ken 2 grader eller 1,5 grader om det skall ske med ökad glo-
bal rättvisa. Vi i Sverige måste därför minska det totala trans-
portarbetet, och särskilt mycket för bil och flyg. Om inget 
dramatiskt händer på tekniksidan måste vi begränsa bil- och 
flygresandet i Sverige med minst 50 %.

Höj koldioxidskatterna rejält
Koldioxidskatt är ett effektivt och rättvist styrmedel som slår 
mot onödig körning och onödiga transporter i första hand 
och som ger intäkter som kan satsas på alternativen. Skat-
terna bör höjas trappstegsvis och relateras till oljepriset så att 
bensinpriset inom kort närmar sig 20 kronor per liter.

Alternativbränslesatsning på landsbygden
De bilar som vi ska ha i framtiden behövs i första hand på 
landsbygden. Därför bör biobränslen och biogas reserveras 
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för privatbilar i skogslänen och systemen för tankning byggas 
ut först i dessa områden. Ett annat sätt kan vara att betala 
tillbaka den höjda CO2-skatten till fast boende i glesbygden.

Spårvägar
Städer större än 100 000 invånare ska inte planeras för pri-
vata bilar över huvud taget. I dessa städer kan man klara 
nästan alla transporter av människor kollektivt. Detta inne-
bär ett omedelbart stopp för byggnationen av externa köp-
centra. Trängselavgifter ska införas, som är beroende av 
bilägarens inkomst och bilens grad av miljöskadlighet. 

Alla större städer skall projektera och bygga spårvägar 
som är tysta, energieffektiva och attraktiva. I mellanstora 
städer skall busstrafiken byggas ut. I Stockholm behövs en 
kraftig utbyggnad av tunnelbanan.

Ge plats för ökad cykling
Möt det ökande intresset för cykling året runt med att ge av 
bilarnas utrymme till cykeltrafik. Gör det möjligt att ta med 
cykel på buss och tåg eller att låna/hyra/parkera cyklar vid 
hållplatserna och järnvägsstationerna.

Tågtrafiken
Trafiken mellan alla större svenska städer kan i växande ut-
sträckning ske med snabba bekväma och miljövänliga tåg. 
Det kräver en utbyggnad både av pendeltåg, regionaltåg och 
fjärrtåg. Samtliga järnvägar skall rustas, även de så kallade 
lågtrafikerade banorna. Flera nya linjer behöver byggas ut. 

Genom en kilometerskatt tvingas lastbilarna att packa bätt-
re, idag är 40 % av lastutrymmet outnyttjat. Genom skatten 
kommer också gods att flyttas över till tåg på långa sträck-
or. Och en del onödiga transporter undvikas, exempelvis 
pannkakor som fraktas från England till Sverige. Genom nya 
snabba spår för persontåg kan stambanorna frigöras för 
gods på tåg. Jordens Vänner vill se en satsning på 1 % av 
BNP under femton år till järnvägen.

Inrikesflyget skall bara finnas kvar till Gotland och till 
övre norrland. Övriga sträckor kan försörjas med snabb 
tågtrafik. Flygskatten ska öka, så att det är lönsamt att välja 
tåget. Sverige och EU skall åläggas att skapa ett europeiskt 
system med billiga snabba tåg mellan alla större europe-
iska städer. 

Kollektivtrafik som samhällsservice
Bussar och tåg är samhällsservice och skall inte drivas med 
vinstintresse. Den avreglering av trafiken som pågår har 
splittrat upp ansvaret för tågtrafiken på många aktörer och 
bidragit till höjda priser, sämre snöröjning, krångligare bil-
jettbokning, uselt underhåll mm. Det skall vara mycket bil-
ligare att åka miljövänligt än att ta flyg och bil.

Stadsplanering
Människor skall inte tvingas till onödig arbetspendling, skol-
pendling eller inköpsresor. Varje stadsdel skall ha service för 
mat, idrott, rekreation, närsjukvård och undervisning. Tätor-
terna måste byggas för gång- eller cykelavstånd. #
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VI MÅSTE FÅ fart på omställningen av både energi-
framställning och energianvändningen om vi ska upp-
nå klimaträttvisa. Jordens Vänners kräver:

100 % förnybar energi senast 2030
Vi vill se en avveckling av både kärnkraften och Sveriges be-
roende av fossil energi på 12 år. Sverige har bland de bästa 
förutsättningarna i Europa för förnybar energi, och vi menar 
att det är fullt möjligt att ställa om på knappt 12 år till 100 % 
förnybar energi. 

Kravet på att ställa om energisystemet till 100 % förny-
bart till 2050 är förrädiskt eftersom det förskjuter våra tids-
horisonter och ger oss ett skenbart utrymme att fortsätta 
släppa ut koldioxid från förbränning av fossila bränslen idag. 
Det finns inget sådant utrymme, istället måste vi övergå till 
100 % förnybar energi skyndsamt och samtidigt satsa på att 
stärka planetens förmåga att minska mängden koldioxid i 
atmosfären. 

Storsatsning på energihushållning
En minskning av energianvändningen måste stå i fokus även 
när vi pratar om att ställa om energiförsörjningen. Ju mindre 
flytande drivmedel, el och värme vi har behov av desto lätt-
are blir det att få den förnybara energin att räcka. Samhället 
bör därför sätta målen väldigt högt när det gäller att spara 
energi. Vi tror det är möjligt att spara bort minst två tredje-
delar av dagens energiförbrukning på 12 år, utan att för den 
delen minska vår levnadsstandard.

Jordens Vänner vill se en offensiv upprustningspolitik som 
fokuserar på energihushållning i alla typer av bostäder och 
industri. Förutom att underlätta övergången till förnybar 
energi skulle detta skapa jobb. Vi vill också se en mer ambi-
tiös politik när det handlar om lågenergistandarder för olika 
produkter. För att förebygga slöseri med energi bör elpriset 
vara lågt vid låg förbrukning men högt vid hög förbrukning.

Decentraliserade smarta lösningar
Under 1900-talet har vi i hög grad förlitat oss på mycket kon-
centrerade energikällor som uran, olja och de stora älvarna. 
Detta har gett oss en centraliserad energisektor, där några 
få stora företag dominerar. Idag är utmaningen att ställa om 
från koncentrerade energikällor till att använda mer utsprid-
da och mindre koncentrerade energikällor som sol och vind. 
De senaste 20 åren har statsningarna på solenergi ökat 
med 2500 %, men Sverige ligger fortfarande efter länder 
som Tyskland och Danmark. Nu måste vi satsa på många 
små istället för enbart några ganska få stora kraftverk. Det 

Energi för 
klimaträttvisa #
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handlar till exempel om att sätta solceller och solpaneler på 
hundratusentals hustak och väggar för att fånga solenergi 
i form av solel och solvärme. Vindkraftverk behöver ställas 
upp på tusentals ställen där det blåser för att generera el. 
Biogas från organiskt avfall behöver produceras på lantbruk 
och i städer runtom i hela landet för att driva traktorer mm. 

När vi lyckas generera ett överskott på el ska vi använda 
det för att med hjälp av värmepumpar lagra värmeenergi 
lokalt i små eller stora värmelager. Biomassaeldade kraftvär-
meverk eller vattenkraft bör vi använda som reglerkraft i ett 
sådant integrerat el- och värmesystem. 

I ett decentraliserat system baserat på förnybar energi 
bör vi också satsa på teknik för att samordna elanvänd-
ningen i hushållen med tillgången på el från förnybara 
energikällor. 

Jordens Vänner anser att skapandet av ett sådant här 
decentraliserat energisystem måste göras till högsta politisk 
prioritet. Bara genom ett decentraliserat och samordnat en-
ergisystem kan olika förnybara energikällor komplettera var-
andra och utnyttjas optimalt. Genom att stärka den lokala 
energiförsörjningen i varje kommun kan också vattenkraften 
från de stora älvarna i största möjliga mån lämnas för den 
kraftberoende industrins behov.  

Stärk kommuner och lokala energiföreningar
Stora företag som Fortum, EON och Vattenfall talar gärna 
om decentraliserade och smarta lösningar, men merpar-
ten av deras investeringar går till sånt de gör bäst, vilket är 
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storskalig kraftproduktion i exempelvis kärnkraftverk och 
kolkraftsanläggningar. När dessa gigantiska koncerner kon-
trollerar lokala el- och värmenät står de ofta i vägen för den 
förnyelse som krävs lokalt.

Vi menar att lokala energiaktörer som kommuner och 
energiföreningar ska stärkas på bekostnad av energisek-
torns storföretag. Vi vill att dagens system med elcertifikat 
– ett system som gynnar storskaliga aktörer – byts ut mot 
ett system baserat på nettodebitering för förnybar el och 
värme. Nettodebitering innebär att alla producenter får ett 
fast pris när de levererar förnybar el och värme till ett lokalt 
el- eller fjärrvärmenät. De flesta länder och städer där ener-
giomställningen tagit fart, till exempel  i Tyskland, har använt 
ett system för nettodebitering för olika former av ny förny-
bar energi. Målet måste vara att ge alla möjlighet att delta i 
energiframställningen!

En global energiomställning
Även om utmaningen i Sverige och andra rika länder är att 
radikalt minska energianvändningen, så är utmaningen en 
helt annan för det stora flertalet av världens invånare. För 
de flesta människor är brist på moderna energibärare som 
el och flytande bränslen den stora utmaningen. Globalt och 
inom de flesta länder finns dessutom enorma skillnader i 
hur mycket energi olika samhällsgrupper använder. 

Vi menar därför att fokus måste vara hur vi utifrån olika 
utgångspunkter kan närma oss en globalt hållbar energian-
vändning enligt principen rättvist miljöutrymme. För väldigt 

stora grupper av människor kan relativt små investeringar 
i ny förnybar energi ge enorma förbättringar av levnads-
standarden.

Ett sätt att överföra medel till hållbar omställning i fattiga-
re länder är att införa ett system för global nettodebitering 
administrerat av FN. Detta handlar om att göra det lönsam-
mare i alla länder att investera i ny förnybar energi jämfört 
med att investera i fossil energi och kärnkraft. Vi kräver att 
Sverige driver på för global nettodebitering i internationella 
förhandlingar. #
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LEVANDE SKOGAR ÄR viktiga för att människor och 
naturen ska må bra. Dagens skogsbruk är tyvärr ba-
serat på kalhyggen, en ohållbar bruksmodell som har 

exporterats till andra världsdelar. Även skogsskyddet är ef-
tersatt, och Sverige ligger långt efter i många andra länder. 

Kontinuitetsskogsbruk eller kalhyggesfritt skogsbruk, 
är det Jordens Vänner förespråkar vid skogens nyttjande. 
Ett varsamt brukand, utan att förbruka. Med kontinuitets-
skogsbruk avser vi ett långsiktigt, ekonomiskt och ekolo-
giskt hållbart skogsbruk med återkommande avverkningar 
i intervaller på mellan 10–15 år. Ett ekologiskt uthålligt 
skogsbruk skall främja biologisk mångfald i skogsekosyste-
men, snarare än den utarmning som allt för ofta sker idag.

I genomsnitt ger kontinuitetsjordbruk i jämförelse med 
kalhyggesbruket på sikt 100 kr mer i netto per avverkad 
kubikmeter. Detta genom att främst mogna träd avverkas 
som i sin tur ger större inkomster än avverkning av omogna 
träd, oftast inga planteringskostnader och på sikt även ökad 
timmerkvalitet. Dessutom skapas en stormfast omväxlande 
skog med fortsatt höga miljövärden. Vilken miljöhänsyn som 

tas måste fastställas noggrant innan några åtgärder görs. 
Ingen avverkning ska dock ske i skogar som bedömts inne-
hålla höga naturvärden. Givetvis ska inte inte urskogar eller 
urskogsliknande skogar brukas.

Jordens Vänner är av den uppfattningen att det svenska 
skogsbruket snart kommer att minska det idag allenarå-
dande kalhyggesbruket och inse fördelarna med ett mång-
bruk som gynnar alla. När brukandet sker utan gifter består 
ett rikt växt- och djurliv, och skadedjurs naturliga fiender 
finns tillgängliga. Skogsägaren är nöjd, en öppnare och trev-
ligare skog formas och riskerna för insektsangrepp minskar. 

Ensidig rådgivning av kalhyggesbruk förbrukar naturresur-
ser som har lett till och fortsätter att leda till en ökande bio-
logisk utarmning. Speciellt i kvarvarande kontinuitetsskogar, 
skiktade och heterogena måste Skogsstyrelsens rekommen-
dationer anpassas och individualiseras. Nuvarande rekom-
mendationer är till största delen baserat på principen ”kal-
hygge och plantering”. Enligt riksskogstaxeringen är idag bara 
kring ca 10% av Sveriges skogsareal flerskiktad.

Ungefär 200 000 hektar avverkas årligen, huvudparten 
är skogar som ej tidigare kalhuggits. Genom pågående kal-
huggning av äldre heterogen skog omformas ekologiska 
system till något som bevisligen medför en utarmning av 
djur och växtliv. Hotet mot enskilda skogslevande arter är 
föryngringsavverkning av naturskogsliknande bestånd den 
enskilda åtgärd som bedöms hota flest arter, vilket Skogs-
styrelsen själva skriver under på.

Kontinuitetsskogsbruk är också mer arbetsintensivt än 

Ställ om 
skogsbruket #
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kalhyggesskogsbruk, vilket innebär fler jobb. Dessutom gyn-
nas mindre skogsägare eller skogsbönder, så att de inte 
konkurreras ut av de stora skogsjättarna och blir tvungna 
att sälja sin mark och skog.

Ett hållbart skogsbruk främjas av lokal vidareförädling 
som förstärker producenternas ställning. Intäkterna ökar, 
bruket är mindre beroende av timmerpriset och företagen 
som köper upp timmer, och den lokala ekonomin stärks av 
att pengar går runt lokalt.

Jordens Vänner kräver att 50 % av skogsverksamheten ska 
följa principerna för kontinuitetsskogsbruk.  All skog ska bru-
kas utan gifter och konstgödsel. 

Minst 20 % av alla typer av skogar ska skyddas, så att den 
biologiska mångfalden upprätthålls. Alla värdefulla skogar 
ska få ett permanent skydd. Arbetet med frivilligt skydd är 
inte tillräckligt. #
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UTVECKLINGEN INOM SVENSK livsmedelsproduk-
tion är oroande. Den produceras på allt större enheter, 
med metoder som kräver alltmer insatsmedel i form av 

konstgödsel och jordbruksgifter – om den nu överhuvudtaget 
produceras i Sverige. Den kontakt som förut fanns mellan loka-
la producenter och konsumenter är på väg att vittra bort, med 
följd att också många mindre samhällen hotas av avfolkning.

Denna utveckling måste motverkas genom att banden 
mellan konsumenter och producenter byggs upp igen. Pro-
duktion och förädling måste i så stor utsträckning som möj-
ligt föras tillbaka till lokalsamhällena, vilket garanterar inte 
bara överlevnad för dem, utan också hälsosammare mat 
med miljövänligare metoder och mindre klimatpåverkan.

Vi måste arbeta för matsuveränitet, alltså länders och 
folks rätt att bestämma och kontrollera hur maten produce-
ras. Sverige, som tidigare var i princip självförsörjande på livs-
medel, har nu en självförsörjningsgrad på under 50 %, med 
djurfoder inräknat. Detta är inte hållbart i en värld som hotas 
av matbrist och där det dessutom är nödvändigt att gå över 
till ett mer miljövänlig och klimatneutralt sätt att producera vår 

Makten över jord-
bruk och mat  #

mat. Forskning och utbildning i agroekologi, regenerativt jord-
bruk och liknande hållbara naturbruksmetoder måste öka.

En viktig bidragande faktor till ohållbarheten är importen av 
djurfoder, som soja, där vi använder jordbruksmark i andra 
länder för vår köttproduktion. Alltför ofta används bekämp-
ningsmedel vilka är förbjudna i EU. Köttproduktion är dessut-
om en drivande faktor bakom regnskogsskövling samt utsläpp 
av växthusgas. Vi bör äta mindre kött och istället från naturbete 
i Sverige. Den djurindustri som finns nu, har ett antal mycket 
negativa effekter och orsakar mycket lidande hos djuren.

Jordbruket ska drivas med hållbara ekologiska metoder, 
konstgödsel som är mycket energikrävande ska undvikas. 
Jordbruksgifterna ska fasas ut genom en övergång till ekolo-
giska metoder. GMO (genetiskt manipulerade organismer) i 
maten och i lantbruket måste stoppas,.

En omställning till en mer hållbar produktion måste gå 
hand i hand med en social och ekonomisk omställning, där 
det skapas lokalt förankrade drifts- och produktionsformer 
och där det finns tätast möjliga samband mellan produktion, 
vidareförädling och avsättning. Detta kommer att skapa en 
mer mångfaldig matvarusektor där det istället för kvantité 
satsas på kvalité. En vision för jordbruket är en omställning till 
flera mindre och mellanstora företag och kooperativ. 

Maten och jordbruket är en global fråga, problematiken är 
likadan överallt på planeten. Miljörörelser och bonderörelser 
bör därför samarbeta både globalt och lokalt. Ta tillbaka mak-
ten över matproduktionen från de finansiella intressen som 
styr mot industriella metoder som inte är hållbara. #
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Vad är rättvis omställning?
Vi behöver ställa om våra samhällen för att drastiskt minska utsläpp 
av växthusgaser. Viktiga delar av samhället är energiförsörjning, 
transporter, matförsörjning, skogsbruk och produktion eller industri. 

Enligt Jordens Vänners internationella nätverk Friends of the Friends 
of the Earth International ”behöver [vi] en rättvis övergång av 
våra ekonomier borta från fossila bränslen och andra ohållbara 
ekonomiska praxis, och bygga alternativ baserade på demokratisk 
och lokal kontroll. FoEI har alltid arbetat för jämlikhet och höga 
ambitioner i att hantera klimatkrisen samt för systemförändring. 
Vi kan inte fortsätta att bränna fossila bränslen utan att möta de 
katastrofala följderna av klimatförändringen. Samtidigt trycker vi 
på rättvisa miljöutrymme, så att de som bär den största historiska 
återupplösningen för klimatförändringar nu måste göra det mesta 
för att ta itu med det.”

Rättvis omställning handlar också om ett samhälle där alla omfat-
tas, och allas arbete värdesätts, både avlönat och oavlönat arbete. 
En sådan omställning kan lösa de olika kriserna, klimatkrisen, den 
ekonomiska krisen, matkrisen, samtidigt som s k gröna jobb skapas 
och klyftorna minskar.

Rättvis omställning:
• har sin grund i systemförändring och måste innebära en  

ändring av maktbalansen
• ska inte lämna arbetare i sticket och ska erbjuda bra jobb
• innehåller en energiomställning
• innebär ekonomisk rättvisa och att stå emot nyliberalism
• leder till matsuveränitet, skydd av skogen och bevarande av 

biologisk mångfald
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NÄR KORTSIKTIGA VINSTINTRESSEN eller en topp-
styrd hushållning av produktionen kan göra att miljö-
belastningen ökar, måste andra former av ekonomi 

väljas eller begränsningar införas som hindrar negativa effek-
ter. Social rättvisa och ett globalt rättvist miljöutrymme måste 
vara grunden i en demokratisk ekonomi. Former för ekonomi 
tillsammans med val av skatter och andra ekonomiska styr-
medel ska tillfredsställa ett gott liv och skapa förutsättningar 
för en långsiktigt hållbar samlevnad med andra arterinom 
planetens gränser.

Utvecklingsstrategier som tillämpas i fattigare länder är 
ofta påtvingade av banker, finansiella institutioner som 
Världsbanken och IMF, Internationella Valutafonden. Dessa 
strategier gör lite för att förbättra levnadsstandarden för 
de fattiga, och är alltför ofta baserade på komplexa im-
porterade teknologier. Lämpliga metoder och teknologier 
som är användbara för lokalbefolkningen är grunden för en 
ekologisk och solidarisk utveckling.

Dagens monetära system har vissa inneboende fel, där 

pengar och dess mekanism bidrar till arbetslöshet, miljöför-
störing, militärupprustning, nyttjandet av kärnvapen och till 
att ekonomiskt utsatta länder har ackumulerat stora skul-
der. Dessa kan relateras till mekanismer som håller pengar 
i cirkulation, bland annat räntesystem och ”ränta på ränta” 
fenomenet. Det leder till den nuvarande tillväxtmodellen, 
som är ekologiskt och socialt ohållbar; Jordens resurser 
utarmas i ökande takt och klyftorna blir större. 

Pengar bidrar till att utbyte av varor och tjänster 
förenklas, men det hindrar också utbyte av varor och 
tjänster från dem som har mer än de behöver. För att 
bemöta orättvisorna har det runt om i världen skapats 
lokala valutor. Små oberoende näringsidkare har funnit 
ett värde i att gå med på att handla med dessa. Det bidrar 
med möjligheter till att skapa band mellan medborgare och 
näringsidkare samt bygga ett förtroende dem emellan. Det 
finns flera olika sätt att upprätthålla lokala valutor och tas 
det fram ett standardiserat system, utifrån behov och situa-
tion, kan lokala valutor skapas och leda till att medborgare 
tar tillbaka makten över pengarna. Genom inflationslösa 
pengar skapas så mycket pengar som det finns behov av. 

För att främja sådan ekonomi behövs demokratisering 
av ekonomiska förhållanden. Ur både social och ekologisk 
synvinkel är det viktigt att ändra på inriktningen av både 
produktion och konsumtion.

Viktiga moment i en demokratisering av ekonomin för so-
cialt och miljömässigt hållbara lösningar är:

Ställ om 
ekonomin #
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• Att göra både producenter, konsumenter och medborgare 
mer medvetna och demokratiskt delaktiga i valet av inriktning 
av ekonomi och i fördelningsfrågor. För människan är bruks-
värdet viktigast och när det gäller belastningen på miljön är 
det biologiska eller andra naturvetenskapliga värden är vik-
tiga mått. En ekonomi som försöker sätta pris på alla natur-
värden, för att göra dem säljbara på en marknad, försvårar 
möjligheterna till att rädda miljön. 

• Vår konsumtion behöver demokratiseras på flera sätt. Den 
påverkar andra länder, och vi exporterar våra miljöpro-
blem genom att importera allt mer. Växter, djur och eko-
system påverkas negativt och försvinner, miljön påverkas 
genom utsläpp. Småbönder och ursprungsfolk förlorar sin 
mark eller skog när papper, djurfoder eller etanol ska pro-
duceras. 

Många människor som skapar prylar och livsmedel, och 
arbetar på till exempel bananplantager eller med färgning 
av tyg har en mycket dålig arbetsmiljö. Hälsoproblemen är 
stora på grund av en betydande användning av bekämp-
ningsmedel och andra kemiska ämnen. Dessutom är det 
ofta svårt att få delta i fackligt arbete. Vår stora konsumtion 
gör att andra får mindre möjlighet att leva ett gott liv. Därför 
behöver alla de som påverkas av dessa konsumtionsmönster 
mer demokratiskt inflytande över de internationella förhållan-
den som styr denna ojämlika handel och politiska villkor. Det 
är också viktigt att demokratisera konsumtionen utifrån de 
värden som är viktiga för ett gott liv, där värnande om miljön, 

meningsfullt arbete och fritid ingår som viktiga aspekter. För 
att minska transporterna, men även spekulation, bör produk-
tionen fokusera på lokala behov i första had. Arbetet med 
matsuveränitet är illustrationen av detta. Sambandet mellan 
konsumtion och utsläpp  leder till ökad miljöbelastning – det 
har inte brutits som den svenska regeringen så gärna påstår. 
Vi måste därför minska konsumtionen. För att uppnå flera po-
sitiva resultat samtidigt, nämligen att skapa fler jobb, minska 
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konsumtionen och därmed utsläpp samt skapa mer fritid, 
måste därför även arbetstiden minska.

• Arbetsmiljöns demokratisering tar vara på den kreativa för-
mågan i valet av inriktning på produktionen och värnar om 
hälsan hos de som arbetar. Demokratisering av arbetsplat-
serna är ett väsentligt inslag i att skapa mer meningsfyllda 
jobb och bättre kvalité i produktionen av varor och tjänster. 
Makt för de arbetande i arbetsmiljöfrågor är ett viktigt inslag. 
Demokratiseringen skapar en delaktighet som binder sam-
man hälsofrågor och miljö- och rättvisefrågor.

• En demokratisering behövs också av finanssystemet. Ban-
kerna räddas med enorma summor och deras spekulations-
ekonomi hålls på fötterna, medan det är vanliga människor 
som står för notan. För att minska kapitalägarnas makt 
över våra liv behövs en återreglering av banksektorn och 
ökad brukarinflytande. Avskaffa skatteparadis, inför en 
skatt på finansiella transaktioner, dela upp bankerna i 
samhällsnyttig bankväsenden och spekulationsinstans – 
och skydda den förra inte den senare. Skapa inte en ny 
spekulationsbubbla där naturen görs till handelsvara och 
utsläppsrätter trollas fram och förhandlas om. Frikopp-
lingen av spekulationsekonomin från den reella produktio-
nen är ekonomiskt skadlig och hindrar näringslivet från att 
förändras, och bli led i ett socialt och ekologiskt hållbart 
samhälle – både på landsbygden och i staden.

• En grön rättvis skatteväxling måste genomföras. De rikaste 
10 % av befolkningen förbrukar fyra gånger så mycket en-
ergi och resurser som de fattigaste 10 %. Baseras en skat-
tereform på utsläppsnivåerna, bör skatterna bli mycket mer 
progressiva än idag, samtidigt som man beskattar miljöbe-
lastande produkter och tjänster hårdare medan man mins-
kar skatt på arbete.

Demokratiseringen av ekonomin behövs på alla dessa om-
råden och drivs fram i kraft av ett folkligt engagemang, där 
några få personer troligen kommer att går före. För att lyckas 
med detta krävs både arbete för lösningar som är till nytta 
för alla och att göra konflikter mellan olika intressen på vägen 
synliga och lösa dessa. #
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ETT AKTIVT OMSTÄLLNINGSARBETE PÅGÅR ii flera 
länder världen över. I Danmark har man inom Gräs-
rotsnätverket för hållbar omställning inom byggfacket, 

Jordens Vänner, Frie Bönder och organisationen Levende hav 
tagit fram en omställningsplan för energi, trafik, byggnadssek-
torn, jordbruk och fiske som visar hur samhället kan ställas om 
för att rädda klimatet och samtidigt skapa 100 00 nya jobb. 
Detta program visar att det går att minska energianvändningen 
inom boende med 70 % som tillsammans med satsning på för-
nyelsebar energi drastiskt kan minska användningen av fossila 
bränslen. I såväl Storbritannien och Sydafrika har liknande ini-
tiativ tagits som visar på hur en rättvis omställning också bidrar 
till skapandet av nya arbetstillfällen och en ökad klimaträttvisa. 

Jordens Vänner arbetar med rättvis omställning i såväl 
Sverige som globalt. Internationellt görs detta arbete bland 
annat tillsammans med vårt internationella nätverk Friends 
of the Earth, våra partnerorganisationer i Ecuador, Colom-
bia, Brasilien, Mocambique m.fl. såväl som med bonderö-
relsen Via Campesina för en hållbar omställning.

Du hittar mer läsning här:

Erik Reinert om rättvis omställning: https://rattvisomstall-
ning.wordpress.com/2017/10/19/varfor-ar-vissa-lander-rika-
och-andra-fattiga

Jan Wiklund om bostadspolitiken för Gemensam Välfärd:  
http://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2012/02/
bygg-bort-bostadsbristen-version2.pdf

I rapporten Good Energy Bad Energy beskriver Friends 
of the Earth International vad som behövs för en rättvis 
omställning av energisystemet: http://www.foei.org/wp-
content/uploads/2013/09/Good-energy-bad-energy.pdf

Byggnads rapport: https://www.byggnads.se/contentasse
ts/7375f0d4f0ab4ca09097c4b4b9da0f05/rapportenergief-
fekter1.2_low2.pdf

Tre planer för grön jobb: https://rattvisomstallning.word-
press.com/2015/10/22/tre-planer-for-grona-jobb/

Jordens Vänner vill bidra till en sådan folkrörelsesamverkan 
för att visa på konstruktiva lösningar som leder till nya jobb 
och att flera av de ekonomiska, sociala och ekologiska kriser 
kan lösas. Det ligger i allas intresse att tänka efter vilka följ-
der mänsklighetens samlade miljöbelastning med den rå-
dande modellen för politik, där allt görs till handelsvara, med 
accelererad förbrukning av naturtillgångar får. Vi i Jordens 

Rättvis 
omställning  #
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Vänner arbetar därför i samverkan med de som arbetar på 
fältet inom skogsbruk, jordbruk, industri och servicenäring-
ar för att ställa om politiken. Tillsammans med folkrörelser 
arbetar vi för gemensam välfärd, en produktiv landsbygd 
som stoppar avfolkningen, skapar nya jobb, global rättvisa 
och räddar vår miljö i Sverige och världen. Sverige har bättre 
förutsättningar än de flesta andra länder att börja en om-
ställning av politiken samtidigt som vårt välstånd i hög grad 
bygger på ojämlika villkor till vår fördel som ställer krav på 
oss att arbeta för global rättvisa.

Det är vår förhoppning att alltfler i Sverige och världen ser 
nödvändigheten i att bryta med den rådande politiken och slå 

in på en väg som skapar nya hållbara jobb och utmanar de 
som drar nytta av de nuvarande orättvisorna och miljöförstö-
ringen. Det kan bara ske genom organisering av gemensamma 
intressen, med de som inte har en privilegierad ställning som 
främsta kraft samt med alla som önskar lämna ett rikare arv till 
våra barnbarn i form av en rik kultur och levande natur, där alla 
är lika värda. Det kan ske i smått och stort.

Jordens Vänner önskar förbinda det lokala och  globala till-
sammans med enskilda och folkrörelser som strävar mot ett 
samhälle byggt på miljö och solidaritet. Vi hoppas att också 
du vill delta i denna gemensamma ansträngning så vi kan bli 
en rörelse som förändrar världen .#


