
Sverige ska bli klimatneutralt 
 
Klimatförändringarna är på riktigt, de är mänsklighetens hittills största utmaning. 
Forskning och erfarenheter visar tydligt att miljöskatter är det mest effektiva 
instrumentet om man på allvar vill sänka utsläppen. Däremot måste alla åtgärder gå 
hand i hand och därför tar vi nu ett helhetsgrepp om jobben, klimatet, välfärden och 
energin.   
 
Nyligen presenterades Allians för Sveriges nya klimat- och energipolitik, vi kommer att ta 
ledningen i den globala omställningen till ett klimatsmart samhälle. Vårt mål är att Sverige 
ska bli helt klimatneutralt med en fossilfri fordonspark. Bland annat föreslår vi höjd skatt på 
diesel, slopad skatt för nya miljöbilar och en rad andra förändringar i beskattningen.  
 
Detta sker i kombination med vår energiuppgörelse där kärnkraft, vattenkraft kompletteras 
med ett tredje energiben, förnyelsebara energikällor. Vindkraften behöver massiva 
investeringar och såväl staten som företagen är beredda att ta ansvar. Energiproduktionen 
kommer att öka och Sverige ska konkurrera ut utländsk klimatfarlig el samtidigt som svensk 
basindustri får rimliga villkor.  
 
Inte helt oväntat protesterar socialdemokraterna, de säger sig vara oroliga för jobben men 
motsägelsefullt nog föreslår de själva kraftfullare utsläppsminskningar. Hur deras förslag ska 
genomföras eller hur det drabbar jobben redovisas inte. Socialdemokraterna saknar både en 
politik för fler jobb och en realistisk energipolitik, exempelvis vill de höja skatten på arbete 
och stänga ner kärnkraften. Deras förslag drabbar i förlängningen välfärden. 
 
Mona Sahlin tystnar när vi presenterar konkreta åtgärder, siffror och nedbrutna mål. Sahlin 
motsätter sig kärnkraft samtidigt som hon liksom oss vill ha mer av elbilar. Varifrån 
socialdemokraterna ska få el till elbilarna förblir därmed ett mysterium, man kan nämligen 
inte stänga ner elproduktionen och samtidigt öka elkonsumtionen.  
 
Klimatförändringarna är globala och måste lösas gemensamt, men våra motståndare motsätter 
sig våra förslag att hjälpa andra länder att minska sitt koldioxidberoende. De baltiska staterna 
har exempelvis stora behov då de ska stänga ner Tjernobyls systerreaktor i Ignalina, men 
vänsteroppositionen protesterar högljutt mot svensk export. Vår utgångspunkt är att svensk el 
av flera skäl är att föredra framför rysk gas. 
 
Vi frågar oss hur Socialdemokraterna får sin politik att gå ihop, och än mer hur de får sin 
politik att gå ihop med vänsterpartiet och miljöpartiets. Vilka förslag har de för att säkra 
energitillförseln och samtidigt nå ambitiösa klimatmål?  
 
Nu är det dags att ställa socialdemokraterna mot väggen. Det räcker inte med att gå på 
Melodifestivalen tillsammans, de måste redogöra för sin politik.  
 


