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2017/18:577 Förslag från klimatriksdagen
Nyligen avslutades klimatriksdagen i Stockholm. Under flera månaders tid har
hundratals personer skrivit och debatterat förslag på hur Sverige snabbt ska
kunna minska sina utsläpp av växthusgaser och slå in på en hållbar utveckling.
Vid klimatriksdagen den 4–6 maj behandlades över 200 motioner och 12
stycken blev sedan de vinnande förslagen. De motionerna var:













Stoppdatum för fossila bränslen
För en fossilfri finanssektor
Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter
Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål
Samordnad tågtrafik inom EU
En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp
En global livsmedelsstrategi – för en politik med agroekologiska
principer
Skydda kollagret i de svenska skogarna
Återinför formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen
Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för
tvågradersåtagandet
Riksomfattande folkbildningskampanj

Klimatriksdagen är kanske Sveriges nu intressantaste miljöföreteelse. Personer
från olika bakgrunder – gamla som unga, såväl slipade aktivister som aldrig
tidigare föreningsaktiva, såväl svenskar som utlandsfödda – har aktiverat sig i
klimatriksdagen med det gemensamma syftet att se till att klimatfrågan får en
central roll i den svenska valrörelsen och debatten. Klimatriksdagen vill att vi
politiker ska inspireras av deras förslag.
Nyligen kom Naturvårdsverkets statistik över de svenska utsläppen av
växthusgaser. I fjol minskade de svenska utsläppen med 1,4 procent. Det är
långt ifrån tillräckligt för att nå våra svenska klimatmål och våra åtaganden i
enlighet med Parisavtalet. Mycket mer behöver göras. Klimatriksdagens förslag
kan därmed vara viktiga inspel för regeringen och riksdagen.
Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:
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1. Avser statsrådet att vidta åtgärder med anledning av klimatriksdagens
förslag och i så fall vilka?
2. Vilka nya beslut och styrmedel avser statsrådet att ta initiativ till för att
Sverige som land ska ta ansvar för att uppnå våra nationella klimatmål
samt vårt åtagande i enlighet med Parisavtalet?

………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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