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SEKABs kommentarer till SwedWatchs rapport
”En brännande fråga – hur hållbar är den etanol
som importeras till Sverige?”
SEKAB tycker att SwedWatchs arbete är viktigt och bidrar positivt till en mer
hållbar produktion av etanol. Rapporten är saklig och lyfter fram både positiva
aspekter på biodrivmedel likväl som mindre positiva. Det finns en rad analyser
och förslag som kan bidra till att vår verksamhet kommer att vidareutvecklas,
framför allt förslag om att ytterligare förstärka transparens och möjligheterna
till deltagande. Vi vill dock betona att miljökonsekvensbeskrivningen i Tanzania
är en formell process som publiceras först när den är färdig.
Vi instämmer i att jordens förmåga att producera mat och biobränslen bör diskuteras och
vill betona att SEKAB ser minskad energikonsumtion, ökad energieffektivitet och
biobränslen som viktiga komponenter i omställningen mot ett hållbart samhälle.
SEKABs kriterier för hållbar etanol är en process med ambitionen om ständig förbättring.
En viktig målsättning med första året var att sätta frågan kring hållbarhet och kriterier på
de Brasilianska producenternas agenda. Detta har vi lyckats med. Initiativet har fått stor
uppmärksamhet i Brasilien och många producenter har hört av sig till oss för att få införa
vårt system. Samtidigt har vårt syfte aldrig varit att utveckla ett certifieringssystem.
Kriterierna är SEKABs sätt att garantera att vi levererar bra etanol till våra kunder i
väntan på ett etablerat certifieringssystem på marknaden. Globala processer som pågår
är bland andra Roundtable on Sustainable BioFuels (Zero Draft på remiss) samt EU:s
arbete för att ta fram en gemensam biobränslestandard. SEKAB deltar aktivt i bägge
processerna och är bland annat ordförande i EU:s arbetsgrupp för ekonomiska och
sociala aspekter.
SEKAB tar till sig kritiken om öppenhet kring våra hållbarhetskriterier och kommer att
publicera de detaljerade kriterierna tillsammans med verifieringsprocessen.
Vi instämmer i kritiken mot arbetsvillkoren, som till exempel ackordslöner, och att arbete
med prestationsbaserade löner ökar trycket på arbetarna. Denna typ av löner är också
vanlig i Sverige och är tyvärr mycket populär även bland fack och arbetare vilket gör att
förändringar tar tid.
Det som står i Swedwatchs rapport om att de inte fick besöka fabrikerna stämmer dock
inte. Vi arrangerade besök hos producenterna men tyvärr passade det inte med
Swedwatchs reseagenda. Det är också värt att påpeka att andra, journalister med flera,
har varit på besök hos de fabriker som levererar vår etanol.
I rapporten finns en rad antaganden och scenarier om framtiden. Det ger en bra bild av
möjliga risker men vi ser en risk att läsare uppfattar det som en utvärdering av
händelser som inträffat istället för ett konstruktivt bidrag till en analys av framtida risker.
För avsnittet rörande Tanzania saknar SEKAB diskussionen om status quo relativt den nu
pågående utvecklingen. Den omfattande skogsskövling, markförstöring och degradering
av biologisk mångfald som pågår orsakas till stor del av fattigdom. Att vända detta
kräver stora förändringar och misstag kan göras men vår uppfattning är att ett status
quo inte är ett hållbart alternativ utan att en ekonomisk förändring måste komma.

SEKAB är medveten om att förhandlingskapaciteten hos byarna kan förbättras och vi
hoppas att olika aktörer aktivt kommer att bidra till detta. Vi anser att landprocessen
idag ger byarna god tid att prioritera vilken mark som kan avsättas för en investerare.
Deras beslut baseras på en stark önskan om ekonomisk utveckling efter årtionden av
ekonomiska problem och vackra ord från projekt och politiker. Det finns protokoll från
alla bymöten som visar de frågor och diskussioner som förts i dessa frågor.
Respekten för dessa människors rätt att själva välja sin framtid utgör en viktig del av
SEKABs strategi och vi ser värden som biologisk mångfald och ekosytemtjänster som
viktiga komponenter i byarnas val. SEKAB ser fram emot att vara en del av ett
utvecklande samarbete där människors förmåga att själva styra sina liv förbättras genom
ökade kunskaper, färdigheter, ägande och inkomster.
Swedwatchs rapport ”En brännande fråga – hur hållbar är den etanol som importeras till
Sverige?” finns att ladda ner på adressen:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapetanol.pdf
_______________________________________________________________________
SEKAB är ledande europeisk leverantör av förnybara drivmedel. Bolaget fokuserar på att
utveckla marknaden för bioetanol i Nordeuropa samt uppbyggnad och drift av storskaliga
etanolproduktionsanläggningar. SEKAB är dessutom världsledande inom utveckling av
teknologi och produktionsprocesser för etanol ur cellulosa med en pilotanläggning i drift
sedan 2004. SEKAB är ett av de bolag som är bäst positionerade i Europa för att möta
den globala utmaningen att minska oljeberoende och fossila koldioxidutsläpp inom
transportsektorn. SEKAB har ca 140 anställda och omsatte ca 2 miljarder SEK under
2007, vilket gör bolaget till ett av de största nordiska miljöteknikföretagen. Huvudkontor
och pilotanläggning finns i Örnsköldsvik.

