Motion

Klimatnödläge råder – det är dags att erkänna det och handla därefter
Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är en av vår tids viktigaste frågor. Vi har en
plikt mot framtida generationer att på kort tid ställa om till ett hållbart samhälle med kraftigt
minskade utsläpp. Det ansvaret är globalt men arbetet måste göras på alla nivåer och vi anser att
kommuner och regioner har ett stort ansvar att möjliggöra för omställning på ett samhälleligt plan
men också att gå före vad gäller egna utsläpp och beslut.
Region Norrbotten har tagit flera viktiga steg för att följa utvecklingen men för att åstadkomma de
minskningar av klimatutsläpp som är nödvändiga krävs ytterligare åtgärder. T ex behöver en
koldioxidbudget tas fram för att utgöra grund för beslut om utsläppsbudget för Region Norrbottens
egna verksamheter.
Vi vill ta ytterligare steg genom ett gemensamt erkännande av det klimatnödläge som råder. Vad
innebär det då att erkänna klimatnödläge? Det finns ingen färdig definition av vad ett nödläge är.
Vanligtvis utropas det när det t ex skett en naturkatastrof eller råder hot om krig. Det är upp till oss
att definiera vad vi menar att ett sådant erkännande innebär. En ny växande klimatrörelse kräver att
vi politiker ska ta klimatfrågan på större allvar. Att erkänna att nödläge för klimatet råder är ett sätt
att göra det.
När vi står inför ett nödläge så agerar vi gemensamt och med kraft för att lösa problemen. Vi är
övertygade om att ett gemensamt erkännande av det nödläge som råder skulle ge frågan den tyngd
som krävs för att få till stånd faktiska förändringar.
En verklig omställning till ett hållbart Norrbotten kräver ett gemensamt engagemang och acceptans
hos både den norrbottniska befolkningen, Norrbottens alla organisationer, kommuner och företag
och hos hela Region Norrbotten som organisation.
Vänsterpartiet yrkar därför:
-Att Region Norrbotten erkänner det klimatnödläge som råder.
-Att en omfattande folkbildningskampanj med fokus på klimatfrågan inleds.
-Att en koldioxidbudget tas fram för att utgöra grund för beslut om utsläppsbudget för Region
Norrbottens egna verksamheter
-Att möjliga klimatkonsekvenser beaktas och vid behov utreds inför alla beslut i Region Norrbotten.
- Att förutsättningar och resurser att arbeta för minskade utsläpp ges alla Region Norrbottens
nämnder, förvaltningar och helägda bolag.
-Att allmänheten regelbundet bjuds in till information och dialog om vad Region Norrbotten gör för
att minska klimatutsläppen, samt
-Att Region Norrbotten bjuder in till samverkan Norrbottens alla organisationer, kommuner och
företag för att tillsammans kunna ta nödvändiga steg i klimatomställningen.
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