Global bæredygtig omstilling
Visionstekst
Menneskeskabte klimaforandringer er den alvorligste udfordring, vi som verdenssamfund
står overfor. Vi oplever allerede, at temperaturstigninger medfører flere oversvømmelser,
stigende vandstand og lange perioder med tørke. Det er oftest de fattigste lande, som
rammes hårdest af klimaforandringer. Klimakrisen medfører desuden alvorlige konflikter
om ressourcer og forstærker den globale ulighed.
Det er ikke muligt at skabe bæredygtig omstilling på det eksisterende systems præmisser.
Det kræver en ny måde at tænke økonomi, og en omstilling af måden vi handler,
forbruger, udvikler og producerer på. Vi skal stoppe med at sætte lighedstegn mellem
vækst og fremgang i vores tilgang til udvikling.
Klimaforandringer er en global krise, der ikke kender til landegrænser. Vi skal styrke
samarbejde mellem stater og andre magtfulde aktører, som kan sikre seriøse og bindende
aftaler, der modvirker og minimerer de negative konsekvenser af forandringerne. Vi har en
særlig forpligtelse over for udviklingslandene. Vi må ikke efterlade regningen for vores
industrialisering og overforbrug til verdens fattigste. Det kræver nye globale svar på,
hvordan udvikling og velstand kan sikres på klimaets præmisser i de lande, der ikke har
gennemgået samme industrialisering som os.
Behovet for at skabe balance mellem forbrug af ressourcer og naturens evne til at
genoprette sig selv skal indarbejdes i vores udviklings-, udenrigs- og forsvarspolitik. FN’s
17 bæredygtighedsmål skal tænkes ind i alle nationale og internationale politiktiltag.
Vi skal støtte udviklingslandene i at gennemføre bæredygtige omstillingsprocesser, der
bringer landene på forkant med bæredygtig produktion og den fremmeste grønne
teknologi – som en del af opbygningen af deres samfund og økonomier. Dette kræver
massive investeringer i uddannelse i bæredygtig produktion i udviklingslandene samt
overførelse af grøn teknologi så landenes befolkninger oplever en fremgang og udvikling,
der ikke sker på bekostning af klimaet, men heller ikke gør landene sårbare overfor mere
velstående landes udnyttelse og virksomheders uansvarlige adfærd.
Vi skal arbejde for, at internationale handelsaftaler og vores økonomiske systemer
indarbejder alle tre bundlinjer - den økonomiske, sociale og den miljømæssige.
Internationale klimaforpligtelser og andre internationale aftaler og standarder skal
integreres i vores handelspolitikker, så de bidrager til at drive den bæredygtige omstilling
frem. Staterne bør gå forrest og sætte den højeste etiske og grønne standard. Konkret er
der behov for at skabe langt større kontinuitet mellem de værdier, der er styrende for vores
globale engagement samt pensionsselskaber og staters investeringsstrategier. Det er
desuden afgørende at arbejde for globale ressourceskatter efter et forureneren-betaler
princippet.
Bæredygtig omstilling er ikke et nulsums-spil. Det globale miljø, naturen og klimaet kan
ikke bære, hvis større lighed kun fremmes gennem vækst. Vi skal omfordele klodens
ressourcer klogere og mere retfærdigt, og vi skal omstrukturere vores økonomiske system,
produktionsmetoder og forbrug, så disse bliver langt mere bæredygtige.

Tre konkrete forslag

Grønne ambitioner
Vi skal arbejde for en global omstilling. Vi skal udfase fossile subsider - direkte og indirekte
– på forbrugs- produktions- og udvindingssiden. Vi skal investere massivt i udviklingen af
vedvarende energi og energieffektivisering. Vi skal skabe en transportsektor uden
drivhusgasser i Europa inden 2040.

Bæredygtig handelspolitik
Bæredygtighed skal være et bærende element i samhandelsaftaler mellem stater og
mellem virksomheder.
Alternativet vil arbejde for at ændre reglerne og prioriteringerne i Verdens
Handelsorganisationen (WTO) og i EU så bæredygtighed bliver absolut topprioritet. Vi
ønsker en ændring af de nuværende internationale regler i WTO, så det bliver nemmere at
stille krav til produkter og tjenesteydelsers sociale- og miljømæssige standarder.
Danmark bør også inden for EU-medlemskabet arbejde på, at social- og miljømæssig
bæredygtighed bliver prioriteret på niveau med økonomisk vækst, og at bæredygtighed
bliver en central komponent i alle EU's handelsaftaler.

Ansvarlige investeringer
I Danmark har pensionsselskaber samlet aktiver for 2700 milliarder kroner. Vi vil arbejde
for en ændring af reglerne for danske pensionsselskabers investeringer, med henblik på at
gøre hensynet til social og miljømæssig bæredygtighed til et krav, på lige fod med kravet
om risikospredning og finansielt afkast af investeringerne. Der skal tages hensyn til
økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i de investeringer som Danmarks
pensionsselskaber og foreninger og investeringsselskaber laver i fremtiden.
Pensionsselskaber bør udvikle og implementere kriterier og vurderingsmetoder, der sikrer
at deres investering bidrager til at opfylde klimaftalen fra Paris og FN’s 17
bæredygtighedsmål. Det vil betyde udfasning af investering i klimaskadelig olie, kul og
gasudvinding, såsom virksomheder med tjæresand. Det vil også betyde stop for
investeringer, der bidrager til skattely, monopoldannelse og forflyttelse af oprindelige folk
og krænkelse af basale arbejdstagerettigheder og krænkelse af fundamentale rettigheder.

