
12 ENkäT

Utmaningarna inför framtiden är många och våra 
folkvalda är nyckelpersoner för att föra fram sveriges 
röst i internationella forum som rio +20. men vad 
tycker de egentligen?  Vi har ställt 21 frågor till våra 
riksdagspartier. här är svar på tre av frågorna. 
sd svarade aldrig på enkäten.

Våra politiker 
bekänner färg

Matilda Ernkrans (S)

Fråga 1: Ja
AAU:erna ska inte 

kunna flyttas till nästa 
åtagandeperiod av 

Kyoto. Sverige måste an-
nullera sina AAU:er. 

Fråga 2: Ja
Det är en metod vi ska använda av 
flera. Det viktigaste är att ett pris sätts 
på miljön eftersom det gör alternativen 
konkurrenskraftiga.

Fråga 3: Nej

Irene Oskarsson (KD)

Fråga 1: -
Frågan är idag 

underställd regeringen 
efter ett tillkännagivande. 

Fråga 2: Ja
Det vore önskvärt att få fram ett system 
som ger möjlighet till detta, i alla fall för 
att beräkna kostnader för ekosystem-
tjänster. 

Fråga 3: Nej
Naturligtvis ska företag respektera 
mänskliga rättigheter, ett överstatligt 
bindande avtal är dock inget vi stödjer. 

Roger Tiefensee (C)

Fråga 1: – 
Vi vill verka för ett 

globalt system för han-
del med utsläppsrätter, 

som vi menar skulle främja teknikutveck-
lingen och innebära stora miljövinster. 

Fråga 2: Ja
Att sätta pris på miljön gör miljöpoli-
tiken starkare och förminskar inte de 
egenvärden som finns i ekosystemen 
världen över. 

Fråga 3: Nej
Centerpartiet anser att klausuler om god 
arbetsmiljö, miljöhänsyn och liknande är 
oerhört viktiga inslag i handelspolitiken, 
men de får inte utformas på ett sätt som 
utestänger utvecklingsländerna från att 
delta i det fria utbytet på världsmarkna-
derna. 

Anita Brodén (FP)

Fråga 1: -
Detta är en fråga som 
just nu bereds inom 

regeringen. Vi kommer 
inte att medverka till ett 

beslut som inte garanteras miljöinte-
griteten, eller möjligheter för länder att 
kunna gå före.

Fråga 2: -
Vi anser att ekosystemtjänsterna ska få 
ett ekonomiskt värde, vilket kan innebära 
ett nytt synsätt.

Fråga 3: -
En av frågorna som vi tillsammans i 
Regeringen har för avsikt att fortsätta 
driva, och nu i RIO + 20, handlar om 
MR-frågorna i samband med Hållbar 
utveckling. Vi anser att samverkan mel-
lan privat och offentlig sektor måste 
utvecklas. Vi vill ha internationella stan-
dardiserings- och certifieringsprocesser.

Helena Leander (MP)

Fråga 1: Ja
Fråga 2: Nej

Ekonomiska styrme-
del som låter förorenare 

betala är centrala verktyg för att minska 
vår miljöpåverkan, men däremot bör 
inte naturen som sådan göras till en 
handelsvara. 

Fråga 3: Ja

Fråga 1: Ja
Fråga 2: Nej

Fråga 3: Ja
Vänsterpartiet hänvisar i flera 

fall till sin motion, Klimaträttvisa inför 
Durban och dess efterföljare 2011/2012, 
som går att finna på www.riksdagen.se. 

Jens Holm (V)

Bengt-Anders Johansson (M)

Fråga 1: – 
Moderaterna anser 

att en miljömässig 
integritet ska bevaras 

och att incitament till att 
överträffa åtagande ska bevaras. AAU:er 
ska hanteras gemensamt mellan länder 
på ett sådant sätt att det bidrar till till-
räckliga utsläppsreduktioner. 

Fråga 2: –
Naturresurser är idag varor och även 
tjänster. Det vi behöver göra är att an-
vända dessa mer resurseffektivt. Många 
av jordens resurser är ändliga och vi 
måste därför värna om dessa och se över 
vår användning.

Fråga 3: –
Globala avtal ska inkludera flera olika 
parametrar. Både miljöhänsyn och 
mänskliga rättigheter bör alltid vägas in 
i dessa avtal. Det kan göras på olika sätt 
men hänsyn till hur människor och miljö 
mår måste alltid finnas med.

FrÅGorna:  

1
alla länder som skrivit på 
Kyotoprotokollet får en 
viss andel utsläppsrätter. 
dessa kan säljas till andra 

länder som gort av med sin kvot. 
Är ert parti berett att annullera 
sveriges intjänade utsläppsrätter 
även om inte andra länder gör 
detsamma? 

2 
många folkrörelser är kri-
tiska till fn:s fokus på grön 
ekonomi, och menar att det 
som behövs är en omställ-

ning av systemet där kapitalistiska 
värden inte överordnas sociala och 
miljömässiga värden. anser ert 
parti att miljön ska kunna be-
traktas som varor/tjänster på en 
marknad?

3
många företag anklagas för 
verksamhet som påverkar 
den lokala miljön och lokal-
befolkningens rättigheter 

och livsvillkor negativt. vill ditt 
parti verka för att Fn antar ett 
juridiskt bindande avtal för före-
tag avseende miljö och mänskliga 
rättigheter och där sårbara och 
resurssvaga individer/grupper 
ges rättshjälp för att kunna ut-
kräva ansvar?
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