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Vi befinner oss i ett kritiskt läge om vi ska uppnå Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen 
till 1,5 grader. Världens koldioxidbudget krymper och drastiska utsläppsminskningar behövs nu. Om vi 
inte agerar, står mänskligheten inför katastrofala konsekvenser i form av förödande översvämningar, 
bränder och matbrist, vilket är en realitet på många håll i världen redan idag.  

För att nå temperaturmålet i Parisavtalet, och uppnå nollutsläpp år 2050, krävs en utfasning av fossila 
bränslen. År 2021 måste därför markera slutet för all offentlig finansiering av kol, olja och gas, och 
utgöra startskottet för ökade offentliga investeringar i fossilfri energi. 

Offentlig finansiering av fossila bränslen är oförenligt med Parisavtalet och med Sveriges ambition att 
vara en av världens första fossilfria välfärdsstater, och riskerar att låsa in länder i ett fossilberoende. 
Fossilfri energiteknik är i ökande grad det billigare alternativet för att tillgodose energibehovet både i 
Sverige och i låginkomstländer. 

Det finns ett växande momentum för att avveckla finansiering av fossila bränslen. I mars blev 
Storbritanniens regering den första att ta ett heltäckande politiskt grepp i frågan, när den tillkännagav 
ett omedelbart stopp av sitt internationella stöd till kol, olja och gas, där finansiering av gasbaserad 
kraftproduktion endast tillåts under vissa omständigheter. 

I Sverige har statens utvecklingsfinansiär Swedfund sedan länge stoppat stödet till investeringar i 
fossila bränslen. Det svenska exportfinansieringssystemet, AB Svensk Exportkredit och 
Exportkreditnämnden, var bland de första i världen att upphöra med exportfinansiering till utvinning 
och transport av kol, kolbaserad kraftproduktion samt nya utvinningsprojekt för olja eller naturgas. 
Däremot tillåter det nuvarande policyramverket för exportkrediter fortfarande stöd till projekt inom 
värdekedjorna för olja och gas, till exempel sådana som rör kraftverk, raffinaderier, ledningar, 
transport och förvaring av fossila bränslen. 

Inför COP26 i Glasgow har den brittiska chefsförhandlaren uppmanat regeringar och offentliga 
finansinstitut att besluta om åtgärder som omdirigerar offentliga medel från fossila bränslen till 
fossilfri energi. Den brittiska regeringen har frågan på sin agenda och kommer att driva den under 
klimatkonferensen.  

Vi uppmanar Sverige att ansluta sig till Storbritanniens förslag om ett gemensamt ställningstagande 
för en utfasning av fossila bränslen i Glasgow. En sådan överenskommelse, utformad i linje med en 
vetenskapsbaserad ambitionsnivå och en rättvis omställning, kan utgöra den globala vändpunkt vi 
behöver för att nå 1,5-gradersmålet.  

Vi är övertygade om att ett sådant ställningstagande kommer att stärka Sveriges ställning i 
klimatförhandlingar och bidra till att bygga internationell konsensus för att anpassa de offentliga 
finanserna i linje med Parisavtalet.  
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Med vänliga hälsningar, 

Alice Blondel, Kanslichef, Swedwatch 
 

 

 

Karin Lexén, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen 

 

 


