
SEKAB tycker att Swedwatch arbete är viktigt och bidrar positivt till en mer hållbar 
produktion av etanol. Rapporten är saklig och lyfter fram både positiva aspekter på 
biodrivmedel likväl som mindre positiva. Det finns en antal analyser och förslag som 
kan bidra till att vår verksamhet kommer att vidareutvecklas, framför allt förslag om att 
ytterligare förstärka transparens och möjligheterna till deltagande. Vi vill dock betona 
att miljökonsekvens-beskrivningen i Tanzania är en formell process som kan publiceras 
först när den är färdig och risken med för mycket information innan vi vet huruvida vi 
kan eller får påbörja verkliga projekt kan skapa stora förväntningar som inte står i vår 
makt at uppfylla..  

Vi instämmer i att jordens förmåga att producera mat och biobränslen och hur det kan 
samordnas alltid måste diskuteras och vill betona att SEKAB också ser minskad 
energikonsumption och ökad energieffektivitet i kombination med biobränslen som en 
nödvändighet i omställningen mot ett hållbart samhälle.   

SEKABs kriterier för hållbar etanol är en process med ambitionen om ständing 
förbättring. En viktig målsättning med första året var att sätta frågan kring hållbarhet 
och kriterier på de Brasilianska producenternas agenda. Detta har vi lyckats med. 
Initiativet har fått stor uppmärksamhet i Brasilien och många producenter har hört av sig 
till oss för att få införa vårt system. Samtidigt har vårt syfte aldrig varit att utveckla ett 
certifieringssystem. Kriterierna är SEKABs sätt att garantera att vi levererar bra etanol 
till våra kunder i väntan på ett etablerat certifieringssystem på marknaden. Globala 
processer som pågår är bl a Rountable on Sustainable BioFuels, (Zero Draft på remiss) 
samt EUs arbete för att ta fram en gemensam biobränsle standard. SEKAB deltar aktivt 
i bägge processerna och är bl a ordförande i EUs arbetsgrupp för ekonomiska och 
sociala aspekter. 

SEKAB tar till sig kritiken om öppenhet kring våra hållbarhetskriterier och kommer att 
publicera en mer utförlig beskrivning av kriterierna och hur de verifieras.Vi instämmer 
också i analysen om arbetsvillkoren, som t.ex. ackordslöner, och att arbete med 
prestationsbaserade löner ökar trycket på arbetarna. Denna typ av löner är också vanlig i 
Sverige och är tyvärr mycket populär även bland fack och arbetare vilket gör 
att förändringar tar tid.   

I rapporten finns en rad antaganden och scenarier om framtiden. Det ger en bra bild av 
möjliga risker men vi ser en risk att läsare uppfattar det som en utvärdering av händelser 
som inträffat istället för ett konstruktivt bidrag till en analys av framtida risker.  

För avsnittet rörande Tanzania saknar SEKAB diskussionen om status quo relativt den 
nu pågående utvecklingen. Den omfattande skogsskövling, markförstöring och 
degradering av biologisk mångfald som pågår orsakas till stor del av fattigdom. Att 
vända detta kräver stora förändringar och misstag kan göras men vår uppfattning är att 
ett status quo inte är ett hållbart alternativ utan att en ekonomisk förändring måste 
komma.  

SEKAB är väl medveten om att förhandlingskapaciteten hos byarna kan förbättras och 
vi hoppas att olika aktörer aktivt kommer att bidra till detta. Vi anser att land processen 
idag ger byarna god tid att prioritera vilken mark som kan avsättas för en investerare. 
Deras beslut baseras på en stark önskan om ekonomisk utveckling efter årtionden av 
ekonomiska problem och vackra ord från projekt och politiker. Det finns protokoll från 
alla våra möten med byarna som visar de frågor och diskussioner som förts i dessa 
frågor.  

Respekten för dessa människors rätt att själva välja sin framtid utgör en viktig del av 
SEKABs strategi och vi ser värden som biologisk mångfald och ekosytemtjänster som 
viktiga komponenter i byarnas val. SEKAB ser fram mot att vara en del av ett 
utvecklande samarbete där människors förmåga att själva styra sina liv förbättras genom 
ökade kunskaper, färdigheter, ägande och inkomster.  


