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(En del texter nedan bör redigeras mer, kortas, göras slagkraftigare. Inga onödiga kommentarer. Mer får
skrivas i Dialogforum. Kommentar vid icke-stöd behövs alltid som förklaring. Detta förslag till beslut
publiceras i Dialogforum. Och förändras eventuellt efter nya kommentarer. Och får då nytt
versionsnummer och datum.)
Detta är ett beslutsförslag, som är underlag för ett beslut på Kr18. Därefter tas allt onödigt
bort och det publiceras under namnet klimatprogram "Politik". De frågor som prioriteras inom
detta och de andra utskotten publiceras lämpligen i ett klimatprogram “Helhetslösning för
klimatet”. Detta beslutsunderlag är Övergripande-utskottets ställningstagande till de motioner
som lämnats in till Klimatriksdag 2018. Det kan innebära ändringar i motionärers
formuleringar. Ett stycke kan vara en sammanslagning av flera motioners formuleringar. För
varje rad hänvisas till berörda motioner. Om motionärer vill behålla sina formuleringar, så
ställs det som förslag vid omröstningen.

Läge och mål för klimat-politiken
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.
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/produktion och därmed minskat resursuttag.
I Sverige och globalt är de politiska ambitionerna helt otillräckliga för att klara Paris-avtalets mål och
nödvändigt minskat resursuttag.
1. FN’s klimatpanel: “Paris pledges only a third of what is needed to avoid worst impacts of climate
change”.
2. Världsnaturfonden, Wwf. “Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter.”
3. Enligt Stockholm Resilience Center 16 januari 2015 hade fyra av nio planetära gränser blivit
överskridna som resultat av mänsklig verksamhet..

Utskottet PRIORITERAR följande
Klimatmobilisering. Deklarera akut nödläge gällande klimatförändringarna.
Regering, partier och organisationer i Sverige och globalt:

Motioner
168
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- utarbeta tillräckliga program för 'Klimat och 1 klot'.
Naturvårdsverket skapar en nationell resurshushållningsplan
Bygg klimatrörelsen
Klimatfrågan måste överordnas allt annat i valrörelsen

53
210
147

Utskottet STÖDER följande
Program
Motioner
Regering, partier och organisationer i Sverige och globalt:
26
- utarbeta tillräckliga program för 'Klimat och 1 klot',
- för omställning av livsstilen, produktionen och ekonomin,
- för att samla den politiska styrka som behövs för omställning.
Ta fasta på motion “Ödesfrågan och svaret”, övriga motioner från Klimatriksdagen 2018 och även 2014
samt Medborgarutredningen.
26
Resursförbrukning, miljöbelastning och samhällsutveckling hänger ihop.
156, 252
- Det ekologiska fotavtryck ska användas som mått på vår påverkan på planeten.
- Lämna BNP som mått på utveckling och välfärd. Använd t ex HDI
Klimatmobilisering. Deklarera akut nödläge gällande klimatförändringarna.
168
- Skydda människor, samhällen, arter och ekosystem. Återställ ett säkert klimat.
- Mobilisera de resurser som krävs i tillräcklig skala och hastighet.
- Verka för att alla regeringar vidtar dessa åtgärd.
Ta ny ställning till riksdagsmotion 2004/05 MU510 “Hållbar samhällsutveckling---”.
226
- Bjud in representanter för civilsamhället för samtal.
Inspirera människor att skriva berättelser om ett hållbart samhälle.
8
Studera varför Kuba är i närheten av hållbarhet.
72

Klimat- och resursplan
Naturvårdsverket skapar en nationell resurshushållningsplan
- Med mål för utsläpp och resursuttag.
- Med livscykelanalyser på material, degraderingsprinciper.
- Inkluderar nationella och importerade resurser
Tillförsäkra ekonomiska resurser för detta
Möjliga mål i linje med Paris-avtalet: 1 %/månad. 25 % till 2022, 50 % till 2026.
Mål för CO2-utsläpp från konsumtion för varje mandatperiod. I klimatlagen.
Utveckla styrmedel/åtgärder
- Fasa ut utsläpp och förbjuda på sikt.
- Olika scenarier tas fram och utvärderas
- Definiera hållbarhet vid beslut.
- Mät effekt per åtgärd. Jämför Drawdown.
- Stopp för förhindrande avtal tills C02 < 350 ppm.
- Räkna inte med framtida, helt osäkra teknologier.
- Inkludera svenska utsläpp, men även konsumtion, allt flyg och båtfrakt.
- Följ upp årligen.
Klimatbudget i paritet med ekonomisk budget.
- Fullständig redovisning av myndigheters och organisationers klimatpåverkan.
- Nyttjande av klimatmässigt bra alternativ vid statligt tjänsteutövande.
- Miljöredovisning i upphandlingar. Lika viktigt som lågt pris i upphandling.
Ett fredsmiljödepartement ska granska alla politiska beslut enligt miljö, klimat

Motion
53

154
190, 242, 224, 117
242, 154
154, 44, 117
117
117
44
190
190
224
224, 154
44
9
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En standard för uppföljning av kommunernas klimatarbete.
- Rapportera i alla media, veckodiskussioner i alla stadshus.

110, 154
190

Politiska metoder
Klimatfrågan måste överordnas allt annat i valrörelsen

Motioner
147

System för grön nudging kring de 17 globala målen med belöning för företag, organisationer samt offentlig
redovisning.
111
Offensiv forskning kring koldioxidinfångning och kollagring
Bekämpa idéer om att koldioxidinfångning kan ersätta utsläppsminskningar
Utarbetande av incitament för koldioxidinfångning och kollagring.

104
104
104

Rapportera uppföljning i alla media veckovis, årsvis.
Utveckla faktablad för info-spridning om olika aspekter av omställning
Lagstadga om naturens rättigheter. Utred först. FN-deklaration.
Stöd till aktivistorganisationer

190, 44
129
175
188

Bygg klimatrörelsen
- Upplys: Vetenskapen är klar. Politiken förhindrar omställningen.
- Undersök, diskutera vad inom politiken som förhindrar.
- Möjliggör gräsrotspolitik.
- Skapa demokratiska klimat-fora nära och veckovis.
Genomför Gender Action Plan för jämlikhet vid klimatåtgärder

210

Makt och transparens måste bli jämlika, möjliggöra demokrati. #ExxonKnew
Lagar som förhindrar klimat-reaktioner måste ändras. Undersök, diskutera.
Projektet 'One Tonne Life' repeteras i större skala
Skapa global Klimatkår i linje med Fredskår

235
235
69
211

212

Följande motioner bör FLYTTAS
Motioner
ENERGI
-establish international water based wind farms to 'keep it in the ground!'.
Solidariskt och långsiktigt samhällsbyggande
EKONOMI
Personliga utsläppskonton för särskilt klimatskadliga varor och tjänster
Möjlighet nå utsläppsnivån växthusgaser 2 ton per person 2045
Lokal ekonomi för ökad hållbarhet och resiliens
Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal
Omöjligheten med den ständiga exponentiella tillväxten
Ett hushållningstillägg med full återbäring kan lösa miljöproblemen.
Basera sopavgiften på mängden sopor, förbjud s.k. fasta avgifter
Cirkulär samverkan en nödvändighet för att nå klimatmålen
Statligt stödsystem för kooperativ
Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete

239
180
219
60
66
93
214
245
248
182
19
Finans
98
Finans
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Satsa lika mycket på fredsåtgärder som på försvar
Mer fred för skattepengarna!
CO2 emissions reduction without borders.
- Utarbetande av incitament för koldioxidinfångning och kollagring.
LIVSSTIL
Stoppa befolkningsexplosionen!
STAD OCH LAND
Naturarrende, återföring av ekonomiska medel till resursregioner
Reflekterande tak, vägar, och åkrar
UTBILDNING
Riksomfattande folkbildningskampanj
Klimatet och Public service
Främja forskningssatsningar på koldoxidinfångning
TRANSPORT
Lyckad omställning bort från olja kräver fokus, nytänk och god ekonomi

193
Finans
144
Finans
239
107
34
159
97
54
115
Ideologi
107
Forskning
246

Utskottet STÖDER INTE följande
Via FN bör vi verka för att förbjuda kärnvapen.
Kommentar: Gärna förbud mot kärnvapen, men inte på en klimatriksdag.

180
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