
Miljön och klimatet i fokus 
vid återuppbyggnad
En avgörande faktor i kampen mot fattigdom är tillgång till elektricitet. Idag 
saknar uppskattningsvis 1,2 miljarder människor i världen tillförlitlig elför
sörjning. Mer än 95 procent av de som saknar elektricitet lever i Afrika söder 
om Sahara och de minst utvecklade delarna av Asien. 80 procent av dessa 
bor på landsbygden.

Säker tillgång till elektricitet under-
lättar för entreprenörer att starta nya 
företag. De kan planera verksamheten 

utifrån förutsättningen att de har ständig 
tillgång till elektricitet, och kan därigenom 
bidra med arbetstillfällen och ekonomisk 
tillväxt till lokalsamhället.

För att elektrifiera landsbygden i fattiga 
länder spelar den privata sektorn en av-
görande roll. Mininät, så kallade off-grid-nät, 
ses som en viktig del då det kompletterar den 
el som distribueras via det nationella nätet, 
både med extra kapacitet och tillförlitlighet. 
Det är också av stor betydelse att den energi 
och elektricitet som produceras kommer 
från förnybara källor.

Tillförlitliga och effektiva ljuskällor ger 
goda sociala, miljömässiga och ekonomiska 
effekter; barn och ungdomar får möjlighet att 
läsa läxor efter mörkrets inbrott, det möjlig-
gör ökade öppettider för butiker och bidrar 
till en säkrare utomhusmiljö, inte minst för 
kvinnor. 

 

Klimatdimensionen central
Samtidigt som pandemin och konsekven-
serna av den har varit i fokus under 2020 
har klimatfrågan också blivit mer aktuell än 
någonsin. Kostnaderna för nyinvesteringar 
i förnybara energikällor, såsom sol och vind, 
har aldrig varit så låga som nu. Med höga 
oljepriser har nyinvesteringarna varit fördel-
aktiga, men när oljepriserna går ner, som de 
gjort under pandemin, blir det billigare att 
fortsätta använda de gamla energikällorna. 
Med ett ökat fokus på att klimatet och på 
att investera för framtiden finns det nu fler 
incitament än någonsin att bygga hållbart 
från början. 

I samband med finanskrisen 2008 och 
den återhämtning som följde, prioriterades 
ekonomisk tillväxt framför hållbarhet. En 
stor skillnad från finanskrisen är att Världs-
bankens stödpaket under pandemin 
inbegriper en klimatdimension, 
som inte existerade 2008. Det gör 
att många länder kommer att 
behöva arbeta mer hållbart 
för att få tillgång till finan-
siering.
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År 2020 inföll dagen när jordens resurser är förbru
kade, ”Earth Overshoot Day”, den 22 augusti, vilket är 
nästan en månad senare än 2019 års dag som upp
nåddes 29 juli. En stor anledning till detta är givetvis 
pandemin och de positiva konsekvenser som minskat 
resursanvändande skapat. 

Vi kan se att många bolag släpper ut mindre CO2 än 
de gjorde innan pandemin till följd av minskad pro
duktionsvolym. Det innebär alltså inte att företagen 
släpper ut mindre CO2 per producerad produkt, 
utan endast att de producerar färre produkter och 
därmed minskar sina utsläpp. Att ”Earth Overshoot 
Day” har skjutits upp så mycket som en månad har 
ökat medvetenheten om världens överkonsumtion 
hos många privata investerare. Men det har även satt 
igång en diskussion världen över om hur hållbarhet 
är en avgörande faktor i att minska risken för fram
tida pandemier.

FAKTA

Earth Overshoot Day
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