Dålig satsning på djurskydd i bankernas hållbarhetslöften
Flera banker har skärpt sina riktlinjer kring hållbarhet sedan 2019, visar Fair Finance
Guides granskning av bankernas riktlinjer för hållbarhet. Guiden offentliggjordes den
2 december 2020. Ett område där det däremot har hänt mycket lite sedan förra året är
djurskydd. Av storbankerna är det bara Nordea som har antagit nya riktlinjer mot
bland annat långa djurtransporter och djur som hålls i trånga burar.
För sjätte året i rad ligger de små nischbankerna, Ekobanken och JAK i topp i Fair Finance
Guides granskning av bankernas riktlinjer för hur de investerar och lånar ut pengar. Men
annars är det flera stora förändringar i året rankning. Mest har Nordea och Handelsbanken
förbättrat sitt betyg med ökningar på 12 respektive åtta procentenheter. Nordeas förbättring
är den största någonsin och Handelsbanken klättrar rejält från näst sista plats till tredje bästa
storbank.
- Det är glädjande att flera banker har skärpt sina riktlinjer kring hållbarhet, säger
Jakob König på Fair Finance Guide. Det visar att konsumentmakt är ett
påverkansverktyg som verkligen fungerar och att alla mejl som kunderna skickat till
sina banker haft effekt.

Klimatframsteg med stora luckor
Speciellt på klimatområdet har flera banker tagit betydande steg i år. Det gäller framför allt
Skandia, Handelsbanken och Länsförsäkringar som antagit nya positioner om att sluta
investera i fossilbolag. Längst har Handelsbanken gått med en utrensning av fossilbolag ur i
princip alla sina fonder. Däremot lånar de fortfarande ut pengar till företag som investerar i
kol, olja och gas.

Svagt engagemang för djurskydd
Ett område där det däremot har hänt mycket lite sedan förra året är djurskydd. Majoriteten
av de svenska bankerna tillåter fortfarande de värsta formerna av djurhållning, som fixering
av suggor, uppfödning av kalvar isolerade i små boxar eller djurförsök till kosmetika. Av
storbankerna är det bara Nordea som har antagit nya riktlinjer mot bland annat långa
djurtransporter och djur som hålls i trånga burar. De svenska bankerna släpar också efter
sina motsvarigheter i Nederländerna där bankerna i genomsnitt ställer sig bakom två
tredjedelar av principerna, medan de stora svenska bankerna bara står bakom elva procent.
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