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FÖRSLAG

Process "Motioner och valkampanj"
AMBITION
Ingripande attityd

Politik och Påverkens-gruppen (PoP) , utskott och motionärer ser till vad som är på
gång, men också vad som borde vara på gång inom regering, riksdag, partier
(kongresser, förarbetet inför valet), utredningar, myndigheter, näringsliv och
forskning.

Referenser

Klimatriksdag 2014 och Medborgarutredningen. Utskotten hos Sveriges Riksdag.
Klimatval 2014. Med mera.

Mål, enighet, respekt

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. Kanske
också ett koncentrat av detta att ha som grund för valkampanj och eventuell
folkomröstning. Åsiktsskillnader måste respekteras. Minoriteter måste få synas.
Retorik och terminologi som avskräcker andra från deltagande bör undvikas.

Brett deltagande

Arbetet för motioner och valkampanj bör stimulera till och kanalisera ett brett
engagemang. Det bör präglas av inklusivitet och lyhördhet. Alla former för
demokratiskt deltagande bör sökas. Motionsskrivande och deltagande från
personer, organisationer och nätverk bör stimuleras.

PROCESS
PoP-gruppen

PoP: Leder motionsarbetet i samspel med styrelsen och nödvändiga arbetsgrupper.
Knyter samman processen. Diskuterar arbetets tyngd och arbetsfördelning,
samstämmighet i perspektiv och förväntningar, samspelthet och engagemang.
Lägger själv upp sitt arbete.
Försöker rekrytera fler medlemmar till utskotten.
Tar ställning till ämnesindelningen och helheten .
Bestämmer hur motioner ska utformas och skickas in till Klimatriksdagen.
Utarbetar former för dialog, diskussion, textbearbetning, röstning.
Kallar till möten med representanter för utskotten.
Handleder utskotten //och definierar ramarna för deras arbete?\\.
Medlemmar i PoP får gärna delta i utskotten.
Tillsammans med utskotten verkar för ett brett folkligt engagemang i
motionsskrivandet.
Ansvarar för plenardebatt, utskottsarbete och omröstningar på Klimatriksdagen.
En särskild dialog med partierna bör tas snarast och vidmakthållas.

Utskott

Bildas kring olika ämnesområden under våren 2017. Ombildas om utvecklingen
pekar på annan indelning.
Varje utskott har en ledning på ett par personer.
Består av intresserade medborgare och sakkunniga från hela landet.
Knyter band med forskare från universitet och andra sakkunniga.
Diskuterar via mejl och digitala möten och eventuellt fysiska möten.
Har utvecklande dialog med motionärer och andra intresserade.
Underlättar för motionsskrivare att skriva bra motioner.
Skissar redan från början struktur för respektive ämne, beskriver bakgrunden, gör
problemanalyser, tar fram lättillgängliga kunskapsunderlag, samlar förslag till
åtgärder, samlar referenser. Allteftersom och på lämpligt sätt arbetas bra förslag
fram i dialog med motionärer och andra. Undvik metoder, som kan uppfattas som
toppstyrning, uppmuntra allas tankar och förslag.
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Ämnen

Varje ämnesområde måste motiveras utifrån hur det bidrar till lösningar för
klimatet. Definiera grova kategorier för gruppindelning och detaljämnen för analys.

Motionsperiod

Motioner kan lämnas in under perioden 1 april 2017 - 1 februari 2018.

Motioner

Många kompetenta förslagsställare bör bli involverade i arbetet med att skriva
motioner, som bör täcka de viktigaste klimataspekterna.
“Motionskampanjer” inom särskilda miljöer bör övervägas, t ex gymnasier,
folkhögskolor och högskolor. Men även bland alla klimataktivister och andra
klimatintresserade.
Varje motion måste motiveras utifrån hur det bidrar till lösningar för klimatet.
Särskilt bör prioriteringar inför valkampanjen 2018 lyftas fram.
Sammanslagning av snarlika motioner bör främjas. Möjligheterna till författandet
av sammanhängande klimatprogram som inrymmer en syntes av många olika
förslag till åtgärder bör undersökas.
Motionskvaliteten bör vara hög till både form och innehåll.
Motioner måste vara förenliga med Klimatriksdagens värdegrund.
Motioner/förslag/idéer sändes in till riksdag@klimatriksdagen.se.
Förslag kan ställas som ord, bild och film. Motioner måste vara ord.
Publiceras genast på hemsidan. Filmer på en Youtube-kanal.

Studiecirklar

Genom studieorganisationer organiseras studiecirkelverksamhet, som kan leda
fram till motioner eller deltagande i diskussionen.

Diskussion

Kommentarer i Facebook-grupper för varje utskott.
Längre inlägg på hemsidan.

Riksdag

Riksdagen avhålls 4 - 6 maj 2018.
Former för motionsarbetet under själva Kr18 utarbetas senare. Lärdom tas av
erfarenheter från Kr14.
Slutbearbetning och ställningstaganden kring motioner och förslag.
Offentlig plenardebatt vid ett par tillfällen på riksdagen.
Riksdagen röstar fram de bästa förslagen.
Riksdagen väljer en valledning, som nominerats av PoP.

- Utskottsarbete
- Debatt
- Röstning
- Valledning
Valkampanj

Valledningen utarbetar en valplan och genomför den. PoP förbereder detta
tillsammans med Kommunikationsarbetsgruppen. Element i valkampanjen kan
vara en stor partidebatt, flygblad med Kr-resultatet, debatt i tidningar och sociala
medier med mera.
De framröstade förslagen blir presenterade för politikerna i Sveriges riksdag.

Efter valet

Förslagens genomslag i valkampanj och riksdagspolitik följs upp och utvärderas av
PoP.
Fortsättningsbeslut, -plan. Folkomröstning? Eu-valet 2019.

