
UPPMANA DINA FOLKVALDA ATT STÖTTA
FOSSILNEDRUSTNINGSAVTALET - KONTAKTA

POLITIKER!

SKICKA MEJL

På din kommuns hemsida kan du hitta mejladresser till de politiker som sitter i
kommunfullmäktige. Leta dig fram under rubriker som “Kommun och politik” eller
sök på kommunfullmäktige i sökrutan. På sidan för kommunfullmäktige brukar det
finnas en förteckning över ledamöter. Ju fler du mejlar desto större chans är det
att någon svarar. Många kommuner har också en miljö- och klimatnämnd.
När det kommer till att skriva brevet så får du jättegärna använda dig av det
exempel på brev som finns nedan. Du kan också utforma ditt brev själv. Vill du
stöd i att utforma ditt brev kan du använda dig av vår Argumentationslista.

Skulle det vara så att du inte får svar från alla politiska partier kan du googla
partinamn och din kommun så hittar du partiets lokala webbsida. Tänk på att
ibland kan en region eller ett län heta samma sak som en kommun (t.ex. Uppsala
län) så tänk på om du vill vända dig till kommunpolitiker eller regionpolitiker. På
partiets hemsida kan du hitta fler företrädare för partiet eller en kontaktadress
direkt till den lokala partiföreningen, eller partidistriktet om det är en region.

EXEMPEL PÅ BREV

Hej!

Jag heter (namn), bor i (namn på kommun) och är engagerad i en internationell
kampanj för ett globalt fossilnedrustningsavtal (The Fossil Fuel Non-Proliferation
Treaty). Tanken med Fossilnedrustningsavtalet är att likt tidigare fördrag mot
kärnvapen få till en nedrustning av i det här fallet produktion av fossila bränslen.
Klimatförändringarna är vår generations stora utmaning  och fossila bränslen är
den främsta orsaken till växthusgasutsläpp. Idén med Fossilnedrustningsavtalet
är att genom ett internationellt bindande avtal skynda på övergången från fossila
bränslen till hållbara förnyelsebara alternativ.
Mer information om Fossilnedrustningsavtalet finns här:
https://fossilfueltreaty.org/swe

http://fossilfueltreaty.org
https://fossilfueltreaty.org/swe


Vid tidigare fördrag mot kärnvapen har man lyckats få stater att skriva under
genom att först få städer och kommuner att ställa sig bakom. Vi håller därför just
nu på att försöka få städer att uttrycka sitt stöd för ett internationellt
Fossilnedrustningsavtal. Barcelona och Los Angeles är bland de som redan har
ställt sig bakom. Jag såg att du sitter i (namn på kommuns) kommunfullmäktige
och undrar om ni inom (namn på parti) skulle vara intresserade av att (namn på
kommun) ställer sig bakom Fossilnedrustningsavtalet?

Med vänlig hälsning
(namn)

FÖLJ UPP

När politiker svarar och är intresserade så kan du sända dem nedanstående
utkast till motion. Tala om att den motiverande bakgrundstexten är tänkt som
inspiration och att de gärna får ändra i den så att det passar lokala förhållanden,
eller skriva en helt egen motivering, men att de tre att-satserna bör stå med så
som de gör för att beslutet ska vara i linje med den internationella kampanjens
intentioner.

Motion om stöd till fossilnedrustningsavtalet Fossil Fuel
Non-Proliferation Treaty

Det är tydligt att vetenskapen är samstämmig om att det först och främst är
mänsklig aktivitet som är orsaken till de globala klimatförändringarna, och att
klimatkrisen nu utgör ett av de främsta hoten mot mänsklig civilisation.

FN:s klimatpanel (IPCC) rapporterade 2018 att vi globalt måste nå
nettonollutsläpp av växthusgaser vid mitten av detta århundrade för att ha en
rimlig chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius.

Förändringar i (namn på kommun eller region)s klimat känns redan av, med
(nämn kommun- eller regionspecifika effekter här, som varmare/torrare somrar,
ökad exponering för rök från skogsbränder, varmare/våtare vintrar, skyfall och
översvämningar, höjda havsnivåer och minskade skördar)



Hela vårt samhälle påverkas av de hälso- och säkerhetsrisker som fortsatt
expansion av fossila bränslen medför, framförallt de som också lever med
socioekonomisk och hälsorelaterad ojämlikhet, däribland låginkomstfamiljer,
hemlösa, minoritetsgrupper och ursprungsbefolkningar, unga, äldre, personer
med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar och personer med nedsatt
hälsotillstånd.

Våra unga och framtida generationer har mest att förlora på avsaknad av
omedelbara åtgärder för att stoppa expansion av fossila bränslen då de möter
stora och livslånga hälso-, ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser av
långvariga och kumulativa effekter av klimatförändringar, inklusive mat- och
vattenbrist, infektionssjukdomar och naturkatastrofer.

Parisavtalet nämner inte kol, olja och gas, ett misslyckande med tanke på
existerande tillgångar och produktion av fossila bränslen (den största källan till
växthusgaser) vilka gemensamt behöver adresseras på andra sätt.

Fossilindustrin och regeringar världen över planerar för närvarande att producera
cirka 120 % mer utsläpp fram till 2030 än vad som är förenligt med att begränsa
uppvärmningen till 1,5 ° C och förhindra katastrofala klimatstörningar, och sådana
planer riskerar att omintetgöra det arbete vår (kommun eller region) gör för att
minska växthusgasutsläppen.

Fossilindustrin mottar i detta nu över 50 % av det statliga COVID-krisstödet inom
G20-länderna, och lägger därmed beslag på pengar som kommuner och
regioner och andra industrier har ett stort behov av.

Byggande av ny fossil infrastruktur och utökat beroende av fossila bränslen
utsätter samhällen för ohållbara risker för människors hälsa och säkerhet på lokal
och global nivå.

De ekonomiska möjligheter en övergång till ren energi erbjuder överväger starkt
de ekonomiska utsikter en ökad användning och utvinning av fossila bränslen
skulle kunna erbjuda.

Vårt samhälle, som en del i våra åtgärder för att möta den akuta klimatkrisen, är
engagerat i en rättvis energiomställning och ambitiösa investeringar i grön
infrastruktur och industrier som kommer att skapa arbetstillfällen och ersätta den
fossilberoende ekonomin.



(Namn på kommun eller region) erkänner det brådskande ansvar och den
moraliska skyldighet rika producenter av fossila bränslen har för att gå i spetsen
för att stoppa expansion av fossila bränslen samt bidra till en minskning av
befintlig produktion.

Ett nytt internationellt initiativ kräver ett Fossilnedrustningsavtal (
https://fossilfueltreaty.org/swe ) som skulle stoppa ny prospektering och
expansion av fossila bränslen, avveckla befintlig produktion i linje med det
globala åtagandet att begränsa uppvärmningen till 1,5 ° C och påskynda rättvisa
omställningsplaner.

Med anledning av ovanstående yrkar jag/vi att fullmäktige beslutar

- att (fullmäktige i kommun eller region) formellt ställer sig bakom kravet på ett
Fossilnedrustningsavtal

- att (fullmäktige i kommun eller region) uppmanar Sveriges regering att ställa
sig bakom initiativet till ett Fossilnedrustningsavtal.

- att (fullmäktige i kommun eller region) bekräftar sitt pågående engagemang
för Parisavtalets mål och minskning av växthusgaser enligt IPCC:s krav och lovar
att uppfylla sina proportionerliga minskningar av växthusgaser enligt
Parisavtalet.

Namn: ................................

Parti: ..................................

https://fossilfueltreaty.org/swe
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