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Detta är ett beslutsförslag, som är underlag för ett beslut på Kr18. Därefter tas allt onödigt
bort och det publiceras under namnet klimatprogram "Helhetslösning för klimatet". Detta
beslutsförslag är ett gemensamt ställningstagande mellan utskotten inom Klimatriksdag 2018
med utgångspunkt i de motioner som lämnats in till Klimatriksdag 2018. Varje utskott har hit
lyft upp de viktigaste frågorna. Det kan innebära ändringar i motionärers formuleringar. Ett
stycke kan vara en sammanslagning av flera motioners formuleringar. Hänvisningar till
motionerna finns i varje utskotts eget beslutsunderlag. Den som vill ha andra formuleringar,
reser dessa som förslag vid omröstningen.

Läge och mål för klimatet
Temperaturen i atmosfären och haven stiger kraftigt och andra miljöfaror växer. Fn's klimatpanel beskriver
den stigande temperaturen. [1] Världsnaturfonden beskriver ett för högt uttag av jordklotets resurser. [2]
Stockholm Resilience Centre beskriver överskridna planetära gränser. [3] Mänsklighetens framtid i
anständiga former hotas. Många kallar detta vår ÖDESFRÅGA. Den kräver svar. Här följer ett utkast till detta
svar grundat på de motioner, som lämnats in till Klimatriksdag 2018.
För att klara detta behövs en övergripande klimat- och resursplan, som saknas idag, och som innehåller
åtgärder för att nå klimat- och hållbarhetsmålen. [4] Sverige måste klimat- och resursbanta från 11 ton CO2
per person och år mot 1 ton, från 4,2 planeter av resurser till under 1 planet. Det krävs kraftfulla och
snabba åtgärder genom minskad konsumtion och produktion och därmed minskat resursuttag.
I Sverige och globalt är ambitionerna helt otillräckliga för att klara Paris-avtalets mål och nödvändigt
minskat resursuttag. Politikerna har under åren saknad och saknar metod för resultat- och
samarbetsinriktat omställnings-/utvecklings-/förändringsarbete. Därför har de konsumtionsbaserade
utsläppen pendlat kring ca 11 ton från 1993. [5]
(Nedanstående behöver redigeras till något slagkraftigt. Det kan vara med en rubrik för varje utskott, men
det blir längre. Detta dokument bör vara kort men innehållsrikt och slagkraftigt. Kanske ska rubrikerna tas
bort helt.)

Politik
(Detta behöver redigeras till något slagkraftigt.)

Klimatmobilisering. Deklarera akut nödläge gällande klimatförändringarna.
Regering, partier och organisationer i Sverige och globalt:
- utarbeta tillräckliga program för 'Klimat och 1 klot'.
Naturvårdsverket skapar en nationell resurshushållningsplan
Bygg klimatrörelsen
Klimatfrågan måste överordnas allt annat i valrörelsen

Motioner
168
26
53
210
147

Livsstil
(Skriv och redigera in det prioriterade från Livsstil och Global rättvisa. )

Produktion
(Skriv och redigera in det prioriterade från Energi, Stad och land, Transport, Mat och jordbruk, Skog, mark
och vatten samt Utbildning. )
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Ekonomi
(Skriv och redigera in det prioriterade från Ekonomi.)

Noter
1. Fn’s klimatpanel: “Paris pledges only a third of what is needed to avoid worst impacts of climate change”.
http://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/emissions-gap-report-2017-governmentsnon-state-actors-must-do-more
2. Världsnaturfonden, Wwf. “Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter.”
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
3. Enligt Stockholm Resilience Center 16 januari 2015 hade fyra av nio planetära gränser blivit överskridna
som resultat av mänsklig verksamhet. http://www.stockholmresilience.org/research/planetaryboundaries/planetary-boundaries-data.html
4. Se bland annat motioner från Klimatriksdag 2018 och Klimatriksdag2014 samt Medborgarutredningen.se.
5. Se Naturvårdsverkets “Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år”

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fransvensk-konsumtion-per-person/

Exempel på fler beslutsförslag
Motioner om Politik (Övergripande):
https://docs.google.com/document/d/1PKata_X1hdb5nZ9522mY8ztMwAFsWk4VQguWYme9PKY/edit?usp
=sharing
Motioner om Ekonomi:
https://docs.google.com/document/d/10gJjM4yDBiBkQvrfezazIzoYpgekIVkqlwKrS7-TZUo/edit?usp=sharing

