Motion på mindre textändringar i avsnitt 13.Miljö
Några förslag på omformuleringar, strykningar och tillägg i avsnittet 13.Miljö.
Jag yrkar på
- Att byta ut det inledande stycket
Feministiskt initiativ ser att den ojämna fördelningen av makt mellan privilegierade och
marginaliserade grupper påverkar allt som sker i vårt samhälle. Miljöområdet har traditionellt
undantagits maktanalyser, trots att makt, synen på makt och vem som utövar denna är av
grundläggande betydelse för samspelet mellan människa och miljö. För att komma tillrätta med den
miljöproblematik som råder krävs ett feministiskt perspektiv med en helhetssyn. Målet ska vara att
skapa ett samhälle som är ekologiskt hållbart och globalekonomiskt rättvist.
Till nedanstående text som var inledningen till miljöavsnittet i valplattformen 2018
En modern klimat- och miljöpolitik måste klara av att också granskas ur ett rättvise- och
rättighetsperspektiv. Att bryta normer och utmana maktordningar är vår metod även när det
kommer till att klara klimatkrisen. Den livsstil vi har i Sverige är ohållbar, och det i sig är en global
fråga. Sverige ligger inte på en egen planet, och Göteborg gör inte heller det. På samma sätt finns det
skillnader i klimatavtryck mellan människor inom Göteborg. Grunden i en rättvis miljöpolitik bygger
på att den som förorenar också skall stå för de samhällsekonomiska kostnaderna. Göteborg ska vara
en stad där levnadssättet är förenat med hänsyn till naturens förutsättningar, lokalt och globalt, med
minimala klimatutsläpp och där ett aktivt arbete för att säkerställa naturens egenvärde genomsyrar
verksamheterna i staden.
- Att stryka sista meningen i andra stycket:
M ålet ska vara att Göteborg kvalificerar sig som rättvisemärkt stad.
(Då målet är långt större än att att vi ska kvalificera oss för en viss modell)
- Att under avsnitt 13.2 Klimatförändringar och transport lägga in en nya kravpunkt som lyder
FI ska verka för att minska flygandet bland stadens anställda och förtroendevalda samt till och från
staden.
•

•

- Att i avsnitt 13.6 Livsmedel kravpunkt tre stryka ordet kravodlad då detta inte är en
vedertagen formulering och endast är en av flera märkningar som kontrollerar att produkter
är ekologiskt odlade.
- Att under avsnitt 13.7 Konsumtion och socialt ansvar lägga till följande stycke direkt under
rubriken
I Göteborg, som för Sverige nationellt, undantas utsläpp som orsakas av konsumtion i Sverige
eller regionen, men där själva utsläppen sker utanför landets gränser, när hållbar tillväxt
mäts. Feministiskt initiativ vill att landet som helhet såväl som regioner och kommuner mäter
utsläpp orsakade av vår konsumtion på ett korrekt sätt med hänsyn till klimatavtrycket

vi skapar, oavsett var vi skapar det. Vi vill införa ett lokalt konsumtionsmål och aktivt arbeta för att
minska privat- och offentlig konsumtion som har en negativ miljöpåverkan lokalt eller globalt.
- Att under avsnitt 13.7 Konsumtion och socialt ansvar lägga till en ny kravpunkt formulerad

FI ska verka för att införa ett lokalt konsumtionsmål med syfte att minska privat- och offentlig
konsumtion som har en negativ miljöpåverkan lokalt eller globalt.
Motionär
Stina Sewén
Styrelsens svar: Avslag på att stryka det föreslagna stycket men vi vill använda delar av tillägget i den
befintliga texten;
Befintlig del; Feministiskt initiativ ser att den ojämna fördelningen av makt mellan privilegierade och
marginaliserade grupper påverkar allt som sker i vårt samhälle. Miljöområdet har traditionellt
undantagits maktanalyser, trots att makt, synen på makt och vem som utövar denna är av
grundläggande betydelse för samspelet mellan människa och miljö. För att komma tillrätta med den
miljöproblematik som råder krävs ett feministiskt perspektiv med en helhetssyn.
Ny del; ”Målet ska vara att skapa ett samhälle som är ekologiskt hållbart och globalekonomiskt
rättvist.
Grunden i en rättvis miljöpolitik bygger på att den som förorenar också skall stå för de
samhällsekonomiska kostnaderna. Göteborg ska vara en stad där levnadssättet är förenat med
hänsyn till naturens förutsättningar, lokalt och globalt, med minimala klimatutsläpp och där ett aktivt
arbete för att säkerställa naturens egenvärde genomsyrar verksamheterna i staden.”
Avslag på att stryka den föreslagna meningen men vi vill ändra den befintliga meningen till;
”Göteborg ska fortsatt kvalificera sig som rättvisemärkt stad.”
Bifall men med ändring.
”FI ska verka för att fortsatt minska flygandet bland stadens anställda och förtroendevalda.”
Bifall: Att i avsnitt 13.6 Livsmedel kravpunkt tre stryka ordet kravodlad.
Bifall men med ändring;
”När hållbar tillväxt mäts i Göteborg som i Sverige undantas utsläpp utanför landets gränser som är
orsakat av konsumtion i Sverige. Feministiskt initiativ vill att landet som helhet såväl som regioner
och kommuner mäter utsläpp orsakade av vår konsumtion på ett korrekt sätt med hänsyn till
klimatavtrycket vi skapar, oavsett var vi skapar det. Vi vill införa ett lokalt konsumtionsmål och aktivt
arbeta för att minska privat- och offentlig konsumtion som har en negativ miljöpåverkan lokalt eller
globalt.”
Bifall:
Att under avsnitt 13.7 Konsumtion och socialt ansvar lägga till en ny kravpunkt formulerad;
”FI ska verka för att införa ett lokalt konsumtionsmål med syfte att minska privat- och offentlig
konsumtion som har en negativ miljöpåverkan lokalt eller globalt”.

