
Mål 8
Ett av FN:s Globala mål  
handlar om verka för varaktig, 
inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla. 
ILO jobbar för att mål 8 ska ses 
som förutsättningar för de 
andra utvecklingsmålen.

1/3 
Industrin står för en knapp  
tredjedel av utsläppen av  
växthusgaser i Sverige och  
har en avgörande roll för att  
nå klimatmålet om ett fossil- 
fritt samhälle år 2045, enligt  
industrins ekonomiska råd.

” Kraven på drastiskt sänkta utsläpp av växthusgaser 
kräver ny teknik, politiskt styrda marknader, nya 
transportsystem och produktionsvillkor. Det gör 
klimatfrågan till en facklig angelägenhet av högsta 
dignitet.” (UNION TO UNION)

Politikens ansvar:
-  Ambitiösa klimatmål måste kombineras med ett väl  

fungerande system för omställning av yrkesverksamma  
och politiska insatser för att främja näringslivets och  
samhällets omställning. 

-  Regional- och landsbygdspolitisk hänsyn vid beslut om  
åtgärder för att uppnå klimatmålen.

-  Näringslivets klimatomställning är en förutsättning – och en  
möjlighet, för framtida konkurrenskraft och jobb. För nödvändiga 
investeringar krävs goda politiska förutsättningar. Politiska  
åtgärder måste vara långsiktiga och leda mot verklig klimatnytta. 
Klimatpolitiken måste gå hand i hand med övrig politik.

En facklig fråga. 
”Just transistion” 
Klimatfrågan är en av vår tids allvarligaste och mest angelägna frågor. Alla  
måste ta ansvar för att en omställning till ett hållbart samhälle håller högsta 
möjliga takt. I denna strukturomvandling har Unionen och andra fackförbund  
en viktig roll att skapa goda förutsättningar som hanterar det starka omvand- 
lingstrycket i företagen och på arbetsmarknaden. Social och ekologisk hållbarhet 
går hand i hand. Utan social trygghet klaras inte omställningen politiskt eftersom 
många väljare inte accepterar mål och medel om de känner oro för välfärd och 
trygghet. Utan klimatomställning klarar vi inte den sociala tryggheten på sikt.  
Det behövs klimatanpassning kombinerat med krav på en rättvis omställning  
– Just transition. Unionen kan och måste spela en aktiv roll för att vi ska nå 
klimatmålen på ett socialt hållbart sätt.

Rättvis klimat- 
omställning!
Sverige ska ligga i fram- 
kant i klimatomställningen 
och visa möjligheten att 
ställa om näringslivet till 
ambitiösa klimatmål med 
innovationer och tekniska 
lösningar. 
Vi ska även visa på 
lösningar för en socialt 
hållbar omställning av 
arbetskraften. 
Att nå klimatmålen är 
nödvändigt, men om 
människor känner 
otrygghet inför omställ- 
ningen kommer de inte 
aktivt bidra till den. 
Genom att arbeta vidare 
på den svenska modellen 
med dialog, samverkan 
och förhandling kan fack, 
näringsliv och stat 
gemensamt arbeta  
för en framgångsrik och 
rättvis klimatomställning.

Hållbart verktyg!  
För att underlätta bidrag till  
företagens hållbarhetsar-
bete både i Sverige och 
internationellt har Unionen 
utvecklat ett verktyg som 
kan användas av bolags- 
styrelseledamöter, ledamöter 
i europeiska företagsråd  
och klubbar.

Lyssna här!


