Rapport från Sveriges Konsumenters seminarium Blåslampan 2015
21 oktober, Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm

Kan bankerna rädda klimatet?
Vi började med registrering och kaffe. Vi blev välkomna av Jan Bergtoft, generalsekreterare
Sveriges Konsumenter och Carina Lundgren, chefredaktör, Råd och Rön. Konsumentmakt
behövs. Moderator var Björn Häger. Projektledare för Sveriges Konsumenter.






Vi får ingen ränta på våra pengar.
Alla pratar om klimatet.
Frågan är kan bankerna rädda klimatet långsiktigt eller ej?
Varför får vi inte tycka till?
Vi kan flytta till en annan bank.

Presentation av Jakob König av Fair Finance Guides årliga granskning av de svenska
bankernas hållbarhetsarbete.









Syftet är att öka insyn och höja konsumenttrycket.
Vill att bankerna skall följa internationell standard. 7 länder är med och flera på gång.
Sida är finansiär. De undersöker vad bankerna gör och vad de säger att de gör.
Fokuserar på Investeringarna, kapitalförvaltarna, projektfinansieringen, eget kapital.
Att hänsyn tas till klimat och mänsklighet, vapen, förnybar energi, energieffektivare
produktion. 13 olika granskningsteman.
SEB får 50000 besökare på webben ca 5000 kunder har skrivit till banken. 95 % är
missnöjda. Obs! SEB är bäst och Danske Bank sist.
När det gäller Mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, vapen import och export där följer
bankerna sin policy.
Granskar fossila och förnybara bränslen. Granskar Fonderna, pensions- och
försäkringsbolag

Jonas Nilsson, universitetslektor, Göteborgs universitet.
Han forskar på konsumenternas attityder och beteende gällande hållbara fonder, och
aktiemarknaden. Finans hållbarhet stort komplex kunskap. Bristande beslutfattande
kapacitet. Gröna attityder. Tror att hållbara fonder går minst lika bra.

Paneldiskussion: Går det att spara hållbart?
Claes Hemberg, sparekonom, Avanza Bank, Amanda Jackson, hållbarhetschef, Swedbank,
Jakob König, projektledare Fair Finance Guide, Sveriges Konsumenter, Cecilia Näsman,
Ekobanken OikoCredit

Hållbarsprofilen
Det som diskuterades var:
 Vad kan vi göra för småbankerna? Jämför bankerna.
 En del är otrogna sin bank, placerar russinen i andra banker.
 Konsumenterna kan välja . Man tror inte att spararna kan placera i aktier.
 Bankens intressen är hemliga, transparants behövs.
 Det går inte att byta pensionsbolag. Här kom frågor upp som man bollade över till
nästa debatt.

Efter mycket god snabblunch fortsätter debatten.

Politiken som gör hållbart sparande möjligt
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, Per Bolund, finansmarknadsoch konsumentminister, Klas Eklund, seniorekonom, SEB, Emil Källström, ekonomisk-politisk
talesperson, Centerpartiet, Carina Lundberg Markow, chef Ansvarfullt ägande, Folksam.




Kan man svanenmärka banker?
Behövs regelverk för insyn av vad bankerna gör.
Svårt för småbankerna, mycket regelverk. Måste kanske nischa sig.

Blåslampan
Prisutdelningen av Blåslampan blev Jane Olsson, Klädbytarbutik. Hon fick 10.000:- och en
prenumeration på Råd &Rön och en antik Blåslampa. Juryns motivering: Vårt slit och släng av
kläder är ohållbart och ställer till med stora problem för miljön och för de som tillverkar
kläder i fjärran länder.

Vilken toppendag!
Tack för att jag fick gå/ Evy Kimson

