MOTION
Klimatnödläge

I Region Skåne har man tagit många viktiga steg på vägen mot en hållbar region, men utmaningarna vi står inför är så
stora och brådskande att vi behöver intensifiera arbetet. I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att
temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader. Utifrån de åtgärder som hittills utlovats globalt tyder dock i
nuläget ingenting på att detta mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal uppvärmning på mellan 3 och 5
grader om inga radikala grepp tas omgående.

Redan idag har olika kommuner påbörjat arbetet med klimatsäkra mot ökande havsnivåer och ökande risk för skyfall
kopplat till klimatförändringar. Förändringar i nederbörd och ökad avdunstning kan bl.a. leda till ökad sommartorka i
Skåne.

Att Region Skåne, som Sverige tredje folkrikaste region, blir en föregångare genom att utlysa klimatnödläge skulle vara
ett tydligt sätt att visa på hur allvarligt och brådskande situationen är, och genom att prioritera frågan skulle det kunna
skapa uppslutning bakom en mer offensiv klimatpolitik.

Samtidigt behöver vi göra omställningen för klimatförändringarna utifrån ett rättviseperspektiv där det synliggörs vilka
som främst påverkas av klimatförändringarna. Det finns stora skillnader mellan fattigas och rikas klimatpåverkan både
lokalt inom vår region och globalt. Vi anser att det behöver synliggöras i arbetet med att kartlägga och budgetera
regionens arbete i en koldioxidbudget. Åtgärderna som krävs för att nå målen i Parisavtalet kommer att påverka alla,
men förändringarna bör fokusera på de största utsläppen i vår region och de som bär dessa. En rättvis klimatomställning
är viktigt.

Lokala och regionala myndigheter kommer att spela en avgörande roll för att nå en global krislösning. Vi behöver alla
vara delaktiga tillsammans, men det är vårt ansvar att se till att Skåne måste drar sitt stå till stacken.

Allt fler länder, städer och kommuner världen över deklarerar nu klimatnödläge. Det är hög tid för Region Skåne att göra
detsamma.

Vänsterpartiet yrkar därför:


Att Region Skåne i likhet med hundratals städer och länder världen över erkänner att vi befinner oss i ett
klimatnödläge och att det varar tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås;



Att Region Skåne tar fram en handlingsplan som svarar mot klimatnödläget och redogör för de åtgärder som
regionen vidtar och avser att vidta för att komma till rätta med detta;



Att alla politiska beslut i regionen tas utifrån klimatnödläget. Detta innebär både åtgärder för tillräckliga
utsläppsminskningar och klimatanpassningsåtgärder för att lindra klimatförändringens effekter i regionen;



Att utvärdera implementering och resultat i samarbete med universitet/högskola;



Att prioritera samarbete inom Region Skåne samt med regionens kommuner och andra regioner nationellt och
internationellt för att bygga upp kompetens och best practices samt ta kompensatoriskt ansvar för en snabb
omställning tills högre instanser tar sitt fulla ansvar;



Att Regionen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla skåningar om klimatnödläget och samverka
med lokala aktörer för en skyndsam omställning.

Kristianstad 2019-12-06

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

