
FÅ DIN KOMMUN ATT STÄLLA SIG BAKOM
FOSSILNEDRUSTNINGSAVTALET - SKICKA IN ETT

MEDBORGARFÖRSLAG!

Vill du få din kommun att ställa sig bakom Fossilnedrustningsavtalet? Ett utmärkt
sätt att göra detta är genom att skriva ett medborgarförslag. I de flesta
kommuner i Sverige kan du som är folkbokförd i kommunen skicka
medborgarförslag till kommunens beslutsfattare. Detta behandlas sedan av
kommunfullmäktige eller aktuell nämnd i den kommun du bor innan det antingen
antas eller avslås.

SÅ HÄR GÖR DU

Undersök möjligheten att skicka in ett medborgarförslag i din kommun
Gå in på din kommuns hemsida. Leta dig fram till medborgarförslag eller sök på
medborgarförslag i sökrutan. Där kan du hitta information om hur man går
tillväga för att skicka in ett medborgarförslag i just din kommun. Kan du inte hitta
någon information om medborgarförslag på din kommuns hemsida? Då kan det
vara så att din kommun är en av de kommuner som saknar möjligheten att
skicka in ett medborgarförslag. Då kan du istället ta kontakt med en
lokalpolitiker för att be dem att skriva en motion som tas upp i
kommunfullmäktige. Mer information om hur du kan gå tillväga för att göra detta
kan du hitta här.

Skriv medborgarförslaget
Du får jättegärna använda dig av vårt exempel på medborgarförslag längst ner i
detta dokument. Vill du själv skriva ditt medborgarförslag är du fri att utforma
medborgarförslaget precis som du vill. Det viktiga är att du får med det du vill att
din kommun ska göra, nämligen att ställa sig bakom Fossilnedrustningsavtalet.
Om du vill så kan du i medborgarförslaget också förklara vad
Fossilnedrustningsavtalet är och argumentera för varför just din kommun ska
skriva under. Du får jättegärna använda dig av den här argumentationslistan
ifall du vill ha stöd i ditt skrivande. Om du fortfarande känner dig osäker på hur du
ska skriva ditt medborgarförslag så är ett tips att kolla på kommunens hemsida
hur andra utformat sina medborgarförslag (här är ett exempel på hur ett
medborgarförslag kan se ut).

https://eforslag.goteborg.se/ViewFeedBasic.aspx?FeedId=5&ItemId=3104


Följ upp vad som händer med ditt medborgarförslag
Efter att du skickat in ett medborgarförslag behandlas förslaget i
kommunfullmäktige eller i den för medborgarförslaget aktuella nämnden.
Kommunfullmäktige eller aktuell nämnd har som skyldighet att ta upp
medborgarförslaget inom ett år från det att det lämnats in. Du kan följa upp hur
det går för ditt medborgarförslag genom att kolla på kommunens hemsida eller
kontakta ansvariga.
För att öka chansen för att ditt medborgarförslag ska antas kan du kontakta
politiker för att övertala dem att rösta för förslaget. Du kan också samla in namn i
din kommun till Fossilnedrustningsavtalets namninsamling och kontakta Jordens
Vänner för att få ut hur många som skrivit under namninsamlingen i din kommun.
Ytterligare en sak du kan göra är att skriva en insändare till en lokaltidning där du
argumenterar för varför din kommun ska ställa sig bakom
Fossilnedrustningsavtalet. I vissa kommuner finns också möjligheten för
medborgare att rösta på medborgarförslag. Du kan då dela ditt
medborgarförslag på sociala medier och uppmana andra kommuninvånare att
rösta för förslaget.

Vill du ha hjälp att skicka in ditt medborgarförslag? Våra aktivistsamordnare
finns här för dig. Hör av dig till aktivism@jordensvanner.se så stöttar vi dig.

EXEMPEL PÅ MEDBORGARFÖRSLAG

Barcelona, Vancouver och Los Angeles har som första städer i världen ställt sig
bakom Fossilnedrustningsavtalet. Nu har (namn på kommun) chans att bli först
ut i Sverige!

Klimatförändringarna är den största utmaningen som mänskligheten har stått
inför, men inte den första. För 50 år sedan enades världens länder om ett
nedrustningsavtal för att förhindra ett kärnvapenkrig. 1968, mitt under
Vietnamkriget, skrevs Fördraget mot icke-spridning av kärnvapen i FN. Att stora
delar av världen befann sig i kris hindrade inte mänskligheten från att komma
överens i en fråga där själva existensen stod på spel.

Den absolut största orsaken till klimatkrisen är 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 fossil industrins hela produktion av olja, kol och gas. Genom ett
internationellt bindande fossilnedrustningsavtal kan vi bromsa klimatkrisen och

https://jordensvanner.se/namninsamling-fossilnedrustningsavtalet/


skapa en rättvis klimatomställning för alla medborgare, arbetare, samhällen och
länder.

Avtalet har tre konkreta mål:
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 lågt beroende av
fossilbränsle intäkter måste stoppa produktionen omedelbart. Fattiga länder med
stort beroende behöver mer tid och internationellt stöd. Fossil infrastruktur
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
nedstängningen av fossilindustrin.

Att ställa sig bakom avtalet är en möjlighet för (namn på kommun) att visa
verkligt ledarskap i klimatfrågan och agera förebild för andra kommuner att göra
detsamma! Genom att stödja kravet på ett internationellt fossilnedrustningsavtal
uppmanar (namn på kommun) Sveriges regering att stötta initiativet. (Namn på
kommun) bekräftar också 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.

Vi har gjort det förr och vi kan göra det igen!


