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Öppet brev  
Det är dags för skarp lagstiftning för att styra bort från negativa 
konsekvenser av företagsverksamhet  
 

   

Naturskyddsföreningen vill framföra sin oro över att många 
kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring sker i 
samband med företagsaktiviteter. Idag finns inga bindande regler som 
rör miljö och mänskliga rättigheter, utan ansvarstagandet bygger på 
frivilliga åtaganden och riktlinjer. Det är långt ifrån tillräckligt.    
 

Naturskyddsföreningen har under flera år, och tillsammans med 
andra organisationer, arbetat nationellt och internationellt för att få 
till stånd bindande regelverk för att hindra negativ inverkan av 
företagsverksamhet på miljö och mänskliga rättigheter. Frivilliga 
åtaganden som tredjepartscertifieringar och rekommendationer har 
visat sig vara för svaga instrument. Avsikten är att få lagstiftning på 
plats för att kunna utkräva ansvar av utövare och möjliggöra för 
drabbade att kunna utkräva kompensation.  Sverige har hittills haft 
höga ambitioner i flera avgörande positioneringar som rör miljö och 
mänskliga rättigheter. Som exempel kan nämnas att Sverige var ett av 
mer än 100 länder som under FN:s senaste globala klimatmöte i 
Glasgow i december förra året lovade att stoppa avskogningen före 
2030.  
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Naturskyddsföreningen välkomnar EU-kommissionens två lagförslag 
inom området; förslag till direktiv för tillbörlig aktsamhet för företag i 
fråga om hållbarhet (Corporate Sustainability Due Diligence) och 
avskogningslagstiftningen (Regulation on Deforestation-free 
Products). Lagförslagen kan komma att fylla en viktig funktion för att 
hindra negativ miljöpåverkan och möjliggöra att människor som lidit 
skada till följd av företagsverksamhet ska kunna få tillgång till 
rättvisa.   
 
Sverige har nu en unik chans att tillsammans med övriga EU länder 
arbeta för skarp lagstiftning, såväl specifikt för avskogningsrelaterade 
handelsvaror som mer generellt för att företag ska göra effektiva 
riskbedömningar och åtgärdsplaner genom hela värdekedjan för att 
undvika att miljö och människor drabbas negativt.    
 
Dessvärre är förslagen från EU-kommissionen inte så omfattande och 
effektiva som skulle behövas och som vi hade hoppats och vi 
uppmanar därför regeringen att verka för skärpningar inom flera 
avgörande områden. 
   
Det finns ett stort stöd för att kraftfull lagstiftning kommer på plats. I 
samband med Naturskyddsföreningens kampanj för att lyfta 
miljöförsvararnas utsatta situation skrev mer än 8 000 svenskar på de 
tre kraven nedan. Dessa lyfter avgörande aspekter för att lagförslagen 
ska uppfylla avsedd funktion.  
 

Naturskyddsföreningen uppmanar regeringen att verka för att: 
  

1. Alla företag blir skyldiga att ta ansvar för såväl miljö som 
mänskliga rättigheter kopplat till deras verksamhet, även 
utomlands. 
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Direktivet för tillbörlig aktsamhet behöver: 
  

• Baseras på FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter (UNGP) liksom OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag och omfatta alla företag oavsett storlek 
och sektor.   

• Säkerställa att hela värdekedjor omfattas av kraven på 
genomförande av due diligence-processer, utan kryphål.  

• Säkerställa att företag utgår från en riskbaserad ansats när de 
prioriterar risker och påverkan, det vill säga prioritera efter 
mest väsentlig risk eller skada och inte utifrån 
affärsrelationernas natur. 

  
Avskogningslagstiftningen behöver: 
  

• Tillse att inga varor kopplade till avskogning, skogsförstörelse 
eller kränkningar av mänskliga rättigheter kan säljas i eller 
exporteras från EU.   

• Omfatta fler ekosystem än enbart naturskogar för att inte 
problemen ska förskjutas till andra ekosystem.  

  
 

2. Människor som berörs av företags verksamhet ges möjlighet 
att påverka beslut som rör deras miljö och rättigheter, så kallat 
fritt informerat samtycke. 
  

Direktivet för tillbörlig aktsamhet behöver: 
  

• Säkra att det är obligatoriskt att genomföra meningsfulla och 
säkra konsultationer med de urfolk och lokalsamhällen och 
andra rättighetsbärare som berörs av ett företags verksamhet. I 
förslaget uppmanas företag att konsultera med intressenter 
“när det är relevant”. 
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För avskogningslagstiftningen innebär det: 
  

• Att internationellt erkända mänskliga rättigheter respekteras 
och att produkter som säljs inom, eller exporteras från EU-
marknaden, inte är kopplade till några sådana kränkningar. 
Inte minst rättigheterna för urfolk och lokalsamhällen, 
inklusive krav på att respektera rätten till fritt informerat 
samtycke.  

  
3. Människor som drabbas negativt ska ha möjlighet att ställa 

ansvariga företag till svars och ha rätt till kompensation. 
  

Direktivet för tillbörlig aktsamhet behöver:  
 

• Säkra möjlighet att ställa ansvariga företag till svars och att 
drabbade har rätt till kompensation. I förslaget finns möjlighet 
för de som drabbats av negativa effekter av företags 
verksamhet att ställa företag till svars i EU domstolar. Men 
hinder för rättvisa som människorätts- och miljöförsvarare 
möter i rättsärenden, som behov av reglering av bevisbörda och 
rättegångskostnader, adresseras inte. 

  
Avskogningslagstiftningen behöver: 
  

• Starkare mekanismer för att lokalsamhällen, vars rättigheter 
har kränkts, ska kunna utkräva kompensation.  I förslaget 
relaterar påföljder för företag till den negativa miljöpåverkan 
som kan uppkomma, snarare än till överträdelser av 
producentlandets nationella lagstiftning. Det innebär att fokus 
ligger på ekonomisk kännbarhet för negativ miljöpåverkan 
som uppkommit genom överträdelser, än på ersättning till de 
som drabbas negativt.   
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I tillägg till de tre kraven ovan, anser Naturskyddsföreningen följande 
vara viktiga aspekter: 
  
Direktivet för tillbörlig aktsamhet behöver: 
  

• Starkare skrivningar om miljö och klimat. Vissa förpliktelser 
för företag på klimatområdet beskrivs men dessa är åtskilda 
från de huvudsakliga due diligence-skyldigheterna.   

• Inkludera Parisavtalet i bilagan som listar de mänskliga 
rättigheter och miljöåtaganden som omfattas av lagstiftningen 
för att säkerställa att företag måste tillämpa due diligence för 
sin klimatpåverkan. 

 
För avskogningslagstiftningen gäller: 
  

• Att inte avvika från EU-kommissionens förslag innehållande 
krav på bindande due diligence   

• Starka definitioner för skog, avskogning och skogsförstörelse 
krävs för att få bukt med omvandling av naturliga skogar till 
trädplantager.   

  
Det råder idag bred samsyn kring att frivilliga riktlinjer för företag inte 
är tillräckligt för att förhindra negativa effekter på miljö och 
människor av företags verksamhet. Därför är det av stor vikt att 
regeringen nu verkar för att täppa till de kryphål som finns i de två 
lagförslagen som ligger på bordet. Om dessa blir effektiva kan de bli 
viktiga verktyg för att skydda värdefulla ekosystem och de som 
försvarar miljö och mänskliga rättigheter. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

Karin Lexén 
Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen 


