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Klimat

Bara två partier vill stoppa pensionspengar
till olja och kärnvapen
Publicerad: 1 september 2022, 11:25 

För dig som prenumerant

Svagt stöd för förbud mot pensionspengar till olja
Foto: Hommedal, Marit

Endast två av de åtta riksdagspartierna vill skärpa placeringsreglerna för AP-
fonderna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill se ett förbud mot placeringar i olja och
kärnvapen medan övriga partier är emot ett förbud.

Ämnen i artikeln: Klimatpolitik Veckobrev

Majoriteten av riksdagspartierna är emot att skärpa reglerna för hur de statliga
pensionsfonderna placerar sina pengar.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill se ett förbud mot placeringar i olja och
kärnvapen medan övriga partier är emot ett förbud.
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Det framgår av en enkät som biståndsorganisationen Forum Civ genomfört med
partierna inför valet.

– Det är beklagligt att endast två partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, anser att
hållbarhetskraven i regelverket behöver skärpas. Under de senaste åren har det
varit återkommande rapporter i media om ohållbara investeringar av AP-fonderna,
investeringar som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön. Exempelvis
investerar AP-fonderna i företag som tillverkar kärnvapen, företag som står åtalade

för medhjälp till folkrättsbrott, några av världens största fossila bolag eller lånar ut
pengar till diktaturer, skriver Forum Civ:s generalsekreterare Anna Stenvinkel till
Aktuell Hållbarhet.

När man ser att hållbarhetskraven i regelverket för Första–Fjärde AP-fonderna är
otillräckliga, så behöver kraven justeras och skärpas. Det handlar inte om att riva
upp hela regelverket, utan om att skärpa just hållbarhetskraven. Vi tror inte att
svenska folket vill att deras pensionspengar ska kränka mänskliga rättigheter,
förstöra miljön eller gå till företag som tillverkar kärnvapen.

”Att våra pensionspengar investeras hållbart är en viktig fråga och det är centralt
att de hållbarhetskrav som finns efterlevs. Men vi bedömer inte att lösningen är
skärpta krav. AP-fonderna arbetar intensivt med de här frågorna bland annat inom
ramen för AP-fondernas etikråd.” skriver Socialdemokraterna i sitt svar på
enkäten.

Partiet skakas nu av en intern debatt där kritiker anser att klimatpolitiken är för
tandlös.

”Flera av de enskilda AP-fonderna har policys kring att avinvestera i sektorer som
kärnvapen och tobak, samt sektorer med stor klimatpåverkan. En god efterlevnad
av de regler som finns är en fråga vi följer noga, vi har till exempel varit aktiva i att
kalla AP-fonderna för att redovisa deras hållbarhetsarbete i finansutskottet.”,
skriver partiet vidare i enkätsvaret.

Kristdemokraterna svarar nej på frågan om ett förbud men öppnar för att delvis
skärpa reglerna:

”Kristdemokraterna är positiva till de lagstadgade hållbarhetskraven på Första till
Fjärde-AP-fonderna från 2019. Det är viktigt att sådana krav följs upp och justeras
vid behov, vilket kan innebära skärpta krav på vissa områden och lättade krav på



9/2/22, 3:13 PM Två partier vill stoppa placeringar i olja och kärnvapen - Aktuell Hållbarhet

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/bara-tva-partier-vill-stoppa-pensionspengar-till-olja-och-karnvapen/ 3/11

andra. Detta är särskilt viktigt när det rör denna form av förvaltning av pensioner
där de sparande själva inte kan styra över fond- och bolagsval”, skriver partiet.

STEN SJÖGREN

Reporter

Ämnen i artikeln: Klimatpolitik Veckobrev

Klimat

Så mycket hjälper byggåtervinning klimatet
Publicerad: 1 september 2022, 11:19 

För dig som prenumerant

Att ta om hand materialet vid rivning och ombyggnad utgör en stor klimatvinst och IVL har tagit fram en lista
för olika materialslag.
Foto: Thomas Johansson/TT

IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt hur mycket koldioxidutsläppen minskar när
byggmaterial återvinns.

Ämnen i artikeln: Veckobrev Avfall Byggbranschen Utsläpp
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