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Ny granskning: Regeringens svarta klimatlista
Den gröna tankesmedjan Cogito har i rapporten Regeringens svarta klimatlista
granskat regeringens klimatpolitik under de senaste två mandatperioderna. Vi
kan på arton områden visa hur regeringens agerande lett till kraftigt höjda
växthusgasutsläpp.
Den svenska regeringen har hög svansföring i klimatpolitiken. Regeringen skriver i
sin senaste klimatproposition från 2009 att ”Sverige ska visa ledarskap både genom
det vi gör här hemma, i arbetet inom EU och internationellt” samt att ”EU:s
tvågradersmål utgör utgångspunkten för de åtgärder som nu behöver vidtas”.
-Regeringen gör påfallande lite för att minska utsläppen av växthusgaser. Vår
granskning visar att beslut efter beslut leder oss i helt fel riktning, det är
oacceptabelt. Tider av kris och osäkerhet understryker en regerings funktion av att ta
ansvar, men den svenska Alliansregeringen gör precis tvärtom – den undviker att ta
ansvar för att Sveriges utsläpp av växthusgaser kraftigt ska minska. En skarp och
effektiv klimatpolitik måste genomsyra alla politikområden, säger Annika Hjelm, t.f.
ordförande för Cogito.
Cogitos granskning visar bland annat hur regeringen sänkt koldioxidskatten,
subventionerar fossila bränslen och planerar trafiken utan hänsyn till klimatmålen.
Svenska pensionsfonder äger andelar i världens största oljebolag, Sveriges eget
energibolag Vattenfall investerar stort i kolkraft och Sverige sviker löftet om
klimatfinansiering till utvecklingsländerna.
-Forskningen visar att vi har mycket kort tid på oss att få ned utsläppen, det handar
om fyra till fem år. Vi måste göra allt som står i vår makt för att klara tvågradersmålet.
Redan vid detta mål väntar farliga konsekvenser i form av svåra torkor,
översvämningar och stormar, och fyra till sex graders uppvärmning skulle innebära
ett oerhört lidande för hundratals miljoner människor, och delar av jorden skulle bli
obeboelig, säger Annika Hjelm.
Trots att vi inte tagit med siffror vad gäller utsläpp från alla de granskade områdena,
visar vår sammanställning att regeringens agerande lett till högre växthusgasutsläpp
om minst 25 miljoner ton i Sverige under de två senaste mandatperioderna. Detta
motsvarar nästan hälften av Sveriges årliga utsläpp. Om vi även räknar med de
beslut som påverkar de globala utsläppen, t ex regeringens agerande i Vattenfall och
AP-fonderna, är utsläppen av växthusgaser mångdubbelt större.
-Talet om ledarskap i klimatfrågan kan inte uppfattas som annat än tomma ord som
saknar grund i regeringens faktiska politik. Sverige lämnar därmed över ansvaret att
lösa klimatkrisen till andra länder och kommande generationer, säger Maria
Wetterstrand, ledamot i Cogito.
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