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En hörsam politik inför   klimatomställningen
Ett stabilt klimat och hög biologisk mångfald är förutsättningar för livet på jorden 
som det idag ter sig.  Jordens medeltemperatur har redan stigit med drygt 1 °C sedan 
industrialiseringens början. Att hålla uppvärmningen under 1,5 °C framstår alltmer som 
ett ouppnåeligt mål. Det senare är den nivå där vi kan vara någorlunda säkra på att undvika 
tröskeleffekter, så kallade tipping points. När dessa överskrids riskerar uppvärmningen 
att hamna bortom mänsklig kontroll. Vi håller därför fast vid detta mål. För att uppnå det 
så krävs en oerhört kraftfull klimatpolitik. Partiet Vändpunkt vill erbjuda en sådan. 

Samtidigt råder det kris på fler områden än klimatet. Våra hav, sötvattendrag och skogar 
mår inte bra. Dagens jordbruk leder till såväl sociala orättvisor som fördjupade miljökriser 
och mindre resilienta samhällen. Trots att bestånden av vilda djur har minskat med  
68 % sedan år 1970 så förekommer den pågående artutrotningen knappt i det politiska 
samtalet. Äldre sedvänjor av hållbar resurshantering trängs undan till förmån för en 
grönmålad omställning, vars riktiga mål allt som oftast tycks vara fortsatt ekonomisk 
tillväxt. 

Det behövs en vändpunkt för klimat- och miljöpolitiken. Finanssektorn måste anpassas 
efter välmåendet hos miljö och människa. Vi behöver ta hänsyn till fler perspektiv och 
ge ökad handlingskraft åt lokalsamhällen. Klimaträttvisa är därför en central del av 
omställningen. Partiet Vändpunkt lyssnar på forskningen såväl som på folket. Resultatet 
är en kraftfull politik som svarar mot människors behov. En hörsam politik som är i 
ständig utveckling. 
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Därför har Partiet Vändpunkt beslutat: 

1. att Sverige ska verka för internationella förbud mot subventioner och 
investeringar i fossil energi, samt genast upphöra med våra egna subventioner 
av fossila bränslen, och att förbud mot subventioner och investeringar inte ska 
kunna kringgås med dispenser och/eller undantagsskrivningar.

2. att Sverige verkar för en snabbare utfasning av utsläpp inom EU:s handelssystem.

3. att Sverige stöder införandet av CO2-tullar på EU-nivå. 

4. att samtliga fossila innehav i statliga aktie- och pensionsfonder säljs och att 
lagstiftning införs för att påskynda en avyttring av fossilrelaterat aktie- och 
fondinnehav hos andra aktörer.

5. att PPM-valet avskaffas och ersätts av en ny offensiv pensionsfond med 
hållbarhetskriterier i linje med Sveriges miljömål.

6. att klimatexperter omgående anställs vid Försvarsdepartementet och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att öka kunskaperna 
och ge nytt fokus i försvars- och beredskapspolitiken.

7. att partiet ska verka för införandet av en nationell koldioxidbudget och att det 
finanspolitiska rådet sammanlänkas med det klimatpolitiska rådet. 

8. att investeringar som försvårar att nå målen för klimat och biologisk mångfald 
och/eller som bygger på en ökad trafikmängd skall få ett generellt avslag vid 
miljökonsekvensbeskrivningar.

9. att ett strikt skadeståndsansvar införs i Sverige där alla kommersiella 
verksamheter åläggs att försäkra sig på marknadsmässig grund mot skador på 
natur och människor.

10. att partiet i alla lägen framför vikten av energieffektivisering och att hållbar 
förnyelsebar energi främst ska ersätta icke-förnyelsebar, inte bidra till en ökad 
konsumtion av energi. 

11. att rättviseaspekten är en grund i hela omställningen.

12. att CO2-skatten höjs kraftigt och att de ökade intäkterna återbetalas till Sveriges 
befolkning som en klimatbonus, med dubbel bonus för landsbygdsbor.  
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13. att dialog sker mellan majoritetsbefolkningen och samerna om klimat- och 
miljöomställningen.

14. att ROT-avdraget ersätts med ett klimatavdrag som kan sökas av småföretag och 
privatpersoner för att anpassa verksamhet, transporter och/eller boende i linje 
med Sveriges klimatmål.

15. att Sveriges skogar kan fortsätta att utgöra en stor kolsänka genom att endast 
tillåta att max 80 % av skogstillväxten i produktiv skog avverkas.

16. att en ny skogspolitik utvecklas baserat på kontinuitetsskogsbruk, för att främja 
biologisk mångfald, resiliens, rekreation, ekoturism samt för att utgöra en stabil 
kolsänka och leverera fossilfria produkter.

17. att ett bonus-malus system införs i skogsbruket där 1 % av intäkten vid 
trakthygges- avverkning betalas i avgift till skogsägare som avsätter sina 
nyckelbiotoper till nya naturreservat.

18. att anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandel åläggs att kompensera 20 % 
av sina fossila CO2-utsläpp genom CCS, BECCS eller liknande teknisk kolinlagring 
för att finansiera utvecklingen av denna teknik. Klimatkompensation får aldrig bli 
argument mot utsläppsminskningar men tyvärr kommer vi behöva bägge.

19. att se över lagstiftning kring sötvatten såsom Vattendirektivet, 
kemikalielagstiftning och minerallagstiftningen med syfte att skydda och värna 
alla befintliga vattentäkter i Sverige, inklusive fjällnära sjöar och vattendrag.

20. att modernisera/riva upp de regler och domar rörande äganderätt av vatten 
som uppstått ur Vattendomstolarna för att förhindra att stora bolag och/eller 
enskilda ekonomiska makthavare får monopol och äganderätt till vattentillgångar 
i Sverige. Kommuner ska få rätt att höja avgiften för vatten och avlopp för att ta 
höjd för framtida investeringar.

21. att främja en omställning till ett ekologiskt och till största delen växtbaserat 
lantbrukssystem som drivs regenerativt, där utsläpp av växthusgaser minskar 
och industriell köttuppfödning ersätts av naturbete med hög grad av biologisk 
mångfald och god djuretik.

22. att förstärka strandskyddet så att man generellt får avslag på 
dispensansökningar. All gödning och besprutning intill naturliga vattendrag ska 
vara förbjuden. 

23. att ekocid upptas i Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen.
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24. att ekocid även tas upp i Miljöbalken så att viktiga ekosystem kan bli juridiska 
subjekt och därmed få egna rättigheter även inom Sveriges gränser.

25. att Sveriges samlade naturskyddsområden, nationalparker, naturreservat och 
Natura-2000-områden ska förbindas, när så är möjligt, med breda naturgator.

26. att minst 30 % av Sveriges totala yta (mark och hav) ska skyddas till år 2030.

27. att krafttag tas för att minska övergödningen av havet.

28. att överfiske förhindras genom minskade fiskekvoter.

29. att fler marina reservat och skyddszoner instiftas även på internationellt vatten.

30. att höja avgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Pengarna ska 
återföras till de jordbrukare som tar miljömässigt och socialt ansvar.




