
DÄRFÖR SKA (NAMN PÅ KOMMUN) STÖTTA
FOSSILNEDRUSTNINGSAVTALET

(Namn på kommun) kommer att drabbas hårt av
klimatförändringarna.
Redan idag märks klimatförändringarna av i (namn på kommun), med (nämn
klimatförändringar som kommer drabba din kommun här, till exempel
varmare/torrare somrar, kraftigare stormar och oväder, varmare/våtare vintrar,
höjda havsnivåer, översvämningar eller ökad risk för lerras).
Hela vårt samhälle kommer påverkas av de hälso- och säkerhetsrisker som
fortsatt produktion och konsumtion av fossila bränslen medför. Framförallt
drabbas de som också lider av socioekonomisk och hälsorelaterad ojämlikhet,
däribland låginkomstfamiljer, personer i hemlöshet, minoritetsgrupper,
ursprungsbefolkningar, unga, äldre, personer som lever med psykiska eller fysiska
funktionsvariationer och personer med nedsatt hälsotillstånd.
Våra unga och kommande generationer har mest att förlora på avsaknaden av
omedelbara åtgärder för att förhindra fossilindustrins expansion. Om inget görs
riskerar de att drabbas av livslånga hälso-, ekologiska, sociala och ekonomiska
risker till följd av långvariga och kumulativa effekter av klimatförändringar,
däribland mat- och vattenbrist, infektionssjukdomar och naturkatastrofer.

Den absolut största orsaken till klimatkrisen är utsläpp från fossila
bränslen.
Kol, olja och fossilgas står idag för cirka 80 % av alla koldioxidutsläpp. Det finns
inga alternativa lösningar – för att hantera den kris vi står inför måste vi så
snabbt som möjligt fasa ut fossilindustrins hela produktion av olja, kol och gas.
Genom ett internationellt bindande Fossilnedrustningsavtal kan vi bromsa
klimatkrisen och skapa en rättvis klimatomställning för alla medborgare, arbetare,
samhällen och länder.

Att stödja Fossilnedrustningsavtalet är att agera i enlighet med
den klimatpolicy och de klimatmål som (namn på kommun) redan
antagit.
Genom att ställa sig bakom Fossilnedrustningsavtalet bekräftar (namn på
kommun) sitt pågående engagemang för att uppnå målen i Parisavtalet och
målen för minskning av växthusgaser enligt IPCC:s krav, samt lovar att uppfylla
sin andel av minskningen i växthusgasutsläpp enligt Parisavtalet.
Genom att stödja Fossilnedrustningsavtalet visar (namn på kommun) att man
som en del i de åtgärder man tar för att möta den akuta klimatkrisen, är



engagerat i en rättvis energiomställning med ambitiösa investeringar i grön
infrastruktur och industrier som kommer att skapa arbetstillfällen och ersätta den
fossilberoendet ekonomin.
Genom att ställa sig bakom Fossilnedrustningsavtalet visar (namn på kommun)s
kommunfullmäktige att man inser det brådskande ansvar och den moraliska
skyldighet rika producenter av fossila bränslen har för att gå i spetsen för att
stoppa fossilindustrins expansion samt bidra till en minskning av befintlig
produktion.

De ekonomiska möjligheter en övergång till ren energi medför
överväger vida de ekonomiska utsikter en ökad användning och
utvinning av fossila bränslen skulle kunna erbjuda.
(Namn på kommun) behöver engagera sig i en rättvis energiomställning med
ambitiösa investeringar i grön infrastruktur och industrier som kommer att skapa
framtidens arbetstillfällen. Det betyder att vi måste ersätta vår nuvarande fossila
ekonomin genom akuta klimatåtgärder.
Ett utökat beroende av fossila bränslen och byggandet av ny fossil infrastruktur
utsätter samhällen, inklusive (namn på kommun), för otroliga risker gällande
folkhälsa och säkerhet på lokal och global nivå.

(Namn på kommun) vidtar klimatåtgärder, men fossilindustrins
expansion motverkar arbetet. Fossilnedrustningsavtalet kan
säkerställa att allt det goda arbete som (namn på kommun) redan
gör inte är förgäves.
Fossilindustrin och regeringar världen över planerar i detta nu att producera
ungefär 120 % mer utsläpp år 2030 än vad som behövs för att begränsa
uppvärmning till 1,5 grader Celsius och förhindra katastrofala störningar i vårt
klimat. Sådana planer riskerar att underminera det arbete (namn på kommun)
gör för att minska växthusgasutsläpp.
Det är orättvist om (namn på kommun) såväl som (namn på kommun)s
invånare anstränger sig för att sänka sina utsläpp av växthusgaser bara för att få
allt arbete ogjort av en expanderande fossilindustri. Ett fossilnedrustningsavtal
kan sätta stopp för denna utveckling och se till att alla drar i samma riktning när
vi agerar för att möta klimathotet.

Fossilindustrin gör anspråk på resurser avsedda för återhämtning
efter COVID-19-pandemin och tillägnar sig stimulanspengar som
(namn på kommun) verkligen skulle behöva.
I Sverige har drygt två tredjedelar av allt energirelaterat återhämtningsstöd i
samband med covid-19 gått till företag som på ett eller annat sätt är beroende



av fossila bränslen1, varav en tredjedel av dessa pengar har kommit utan villkor.
Detta är inte bara fel väg att gå med tanke på klimatförändringarna, det är också
är miljarder kronor som hade kunnat stötta (namn på kommun)s återhämtning
efter covid19-pandemin och användas för att finansiera olika idéer om rättvis
omställning.

Parisavtalet nämner inte kol, olja och gas.
Detta är ett misslyckande med avseende på de tillgångar och den produktion av
fossila bränslen som finns och som utgör den största källan till utsläpp av
växthusgaser. Dessa behöver gemensamt adresseras på andra sätt.

Svenska kommuner, inklusive (namn på kommun), kan spela en
avgörande roll i att övertyga och sätta press på Sveriges regering
att vidta nödvändiga åtgärder.
En historisk parallell till Fossilnedrustningskampanjen är när hundratals städer
runt om i världen under 1970- och 80-talet förklarade sig vara kärnvapenfria
zoner (NWFZ) som en metod för att sätta press på nationella regeringar att våga
ta steg mot kärnvapennedrustning. Att förklara en stad som kärnvapenfri zon var
till stor del en symbolisk handling, men det bidrog till att bygga upp rörelsen för
kärnvapennedrustning, som i sin tur gjorde att länder världen över skrev på
Icke-spridningsavtalet för kärnvapen.

Fossilnedrustningsavtalet är ett nytt internationellt initiativ som
kräver att all prospektering och expansion av fossila bränslen
stoppas samt att befintlig produktion rättvist fasas ut i linje med
det globala åtagandet att begränsa den globala uppvärmningen
till 1,5 ° C.
Fossilnedrustningsavtalet bygger på tre pelare:

1. Icke-spridning
Att all prospektering och nyproduktion av fossila bränslen stoppas
omedelbart över hela världen.

2. Nedrustning
Att de länder och företag som nu producerar fossila bränslen stänger ner
detta så snart som möjligt. Rika länder med ett lågt beroende av intäkter
från fossilindustrin måste stoppa produktionen omedelbart. Fattiga länder

1

https://tidningensyre.se/2020/9-november-2020/sveriges-coronastod-framjar-f
ossila-branslen/

https://tidningensyre.se/2020/9-november-2020/sveriges-coronastod-framjar-fossila-branslen/
https://tidningensyre.se/2020/9-november-2020/sveriges-coronastod-framjar-fossila-branslen/


med stort beroende behöver mer tid och internationellt stöd. Fossil
infrastruktur ska nedmonteras överallt.

3. Rättvis omställning
Att omställningen genomförs på ett rättvist sätt som tar hänsyn till olika
länders förutsättningar, historiska bidrag till klimatkrisen och de människor
som drabbas hårdast av både klimatförändringar och avvecklingen av
fossilindustrin.


