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Motioner och valkampanj
Ingripande attityd

Motioner

Utskott

Redaktion
Studiecirklar
Gymnasisttävling
Motionsberedning

Ämnen

Hemsidan
Röstning
Valplan, agerande
Efter valet

Se till vad som är på gång, men också vad som borde vara på gång inom regering,
riksdag, partier (kongresser), utredningar, myndigheter, näringsliv och forskning.
Exempel: Miljömålsberedningens klimatlag, -strategi. Energikommissionen. Gröna
gruppen hos framtidsministern. Trafikverket. Eu-val 2019. Genomförande av
Parisavtalet.
Motioner/förslag/idéer efterlyses september 2017.
Motioner ska vara insända senast sista februari 2018.
Inledning: "Valdebatten bör handla om" men också "En viktig fråga för klimatet
är" eller "Den viktigaste frågan för klimatet".
Utskott bildas i början på 2017 kring olika ämnesområden.
Består av intresserade deltagare från hela landet och sakkunniga.
Möten hålls främst digitalt.
Utvecklande dialog med motionärer eftersträvas.
Utskotten väljer representanter till en redaktion, som knyter samman processen och
tar ställning till helheten.
För att stimulera till motionsskrivande, uppmuntras till bildande av studiecirklar i
hela landet genom Abf eller andra studieförbund.
En motionstävling bland gymnasister bör övervägas. Kanske inom ramen för
“elevarbeten”.
Utskott och redaktion tar ställning till ämnesindelning, bereder inkommande
motioner och har redan före motionsbörjan påbörjat skisser av ämnenas innehåll
och helheten.
Ambitionen är att enas inom varje ämne och i helheten. Det kan betyda
samskrivning av motioner, som skedde på Kr14. Men det kan som mest handla om
att skriva ihop ett klimat-program, som inrymmer alla frågor som rests av
motionärer. Kanske också ett koncentrat av detta att ha som grund för valkampanj
och eventuell folkomröstning. Former för motionsarbetet under själva Kr18
behöver utarbetas, där lärdom av erfarenheter från Kr14 tas.
Varje ämnesområde måste motiveras utifrån hur det bidrar till lösningar för
klimatet. Ta en utgångspunkt i resultatet av Kr14 och andra indelningar. Men
ytterst är det ämnesområdena i massan av inkommande motioner, som måste vara
grund för utskottsindelningen.
Kan vara Transporter, Energi, Mat, Beteendeförändringar, Samhälls- och
bostadsbyggande inkl landsbygd, Påverkansmetoder mm.
Grova kategorier för gruppindelning och detaljämnen för analys.
Publicering, diskussion (djuplodande + kommentarsfält).
Form kan va både ord och bild, filmsnuttar. Bästa-klimat-idé, medborgarförslag.
Riksdagen röstar fram de bästa förslagen. Former för röstning behöver utarbetas.
Riksdagen väljer en valledning, som nominerats av motionsledningen.
Valledningen utarbetar en valplan och genomför den.
Utvärdering. Fortsättningsbeslut, -plan. Eu-valet 2019. Folkomröstning?

