
VERDANDIS MILJÖARBETSGRUPP 
Stockholm 2017-03-29

BAKGRUND

Verdandi Stockholms distrikt skrev en motion till Verdandi-kongressen 2014 
(Se Bilaga A). Kongressen beslutade att :

– att bifalla förbundsstyrelsens förslag över första, andra och tredje 
   att-satserna.
– att bifalla motionärens förslag över första att-satsen: ”Att förbunds-
   styrelsen utser en arbetsgrupp vars uppgift är att ta fram en miljöpolicy 
   för Verdandi”.
– att bifalla motionärens förslag över andra att-satsen: ”Att förbunds-
   styrelsen ger tydliga direktiv till arbetsgruppen”.
– att bifalla motionärens förslag över tredje att-satsen: ”Att förbunds-
   styrelsen antar den färdiga miljöpolicyn som sin egen”.
– att bifalla motionärens förslag över fjärde att-satsen: ”Att förbunds-
   styrelsen verkar för att förbundets miljöpolicy antas och efterföljs av 
   distrikt, kretsar och avdelningar i Verdandi”.

Förbundsstyrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp med direktiven:

Att lämna förslag utifrån kongressens beslut:

– Att ta fram förslag till en miljöpolicy i form av rekommenderade åtgärder 
   på miljöområdet till Verdandis avdelningar, kretsar, distrikt och förbundet.
– Att om det behövs ge förbundsstyrelsen förslag till kompletterande direktiv.

Tidsplan: Arbetsgruppen startar arbetet vt 2015. Slutrapport till förbunds-
styrelsen hösten 2016. Arbetsgruppens förslag skickas ut på remiss
i förbundet.

Ledamöter i arbetsgruppen: Gerd Klang, ordförande, Marja Koivisto, sek-
reterare, Faiza Rebandi, Anders Taavo, Edibe Akcay, Michaela Carlsson.

OMVÄRLD

Miljöfrågorna och hoten mot en hållbar värld har länge diskuterats. 
Forskarna bråkar om siffrorna men är överens om slutsatserna. Att inte 
göra någonting är inte ett alternativ. Våra samhällen är mer känsliga för 
klimatförändringar än vad vi tidigare antagit. Och ju längre vi väntar 
desto mer kommer det att kosta att göra nödvändiga förändringar. 

Hoten är:

– Havet stiger vid temperaturhöjningar.
– Extremväder som stormar, tornados, torka, skyfall, tsunamis.
– Golfströmmen påverkas. 1 (5)



– Klimatzoner ändras.
– Glaciärer smälter.
– Boendemiljöer försämras.
– Akut vattenbrist
– Svält.
– Klimatflyktingar.
– Krig.
– Djurarter utrotas.
– Landmassor försvinner.

Den senaste stora politiska händelsen var klimattoppmötet i Paris (december 2015), 
då världens alla ledare samlades för att förhandla om en klimatöverenskommelse.
Parismötet blev en viktig vändpunkt. Man enades om att genomföra omfattande 
åtgärder för att begränsa klimatpåverkan med en ambitionsnivå om att nå max 
1,5 % temperaturökningar av den globala uppvärmningen fram till 2030.

Så här skriver Stefan Henningsson, Världsnaturfondens WWFs klimatexpert
(december 2015):

– Världen måste redan nästa år stärka sina ambitioner, annars missar vi det långsik-
tiga målet. Och för att hjälpa världens ledare att leverera på temperaturmålet under 
1,5 grader måste även storföretag, entreprenörer, städer, investerare och det civila 
samhället agera tillsammans för klimatet, säger Stefan Henningsson.

I Sverige arbetar miljömålsberedningen nu fram förslag på ett nytt klimatpolitiskt 
ramverk. Det gör att vi snabbt kan uppgradera våra klimatmål för att leva upp till vår 
rättvisa andel av Paris-avtalets strävan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

– Sammanfattningsvis kan man säga att Parisavtalet visserligen inte är den perfekta 
lösningen för att säkra att världen stannar under 1,5 graders global uppvärmning. 
Däremot tycks de flesta vara överens om att det är det bästa paket man kunde enas 
om nu – och det håller hoppet uppe för att vi ska klara oss under 1,5 graders global 
uppvärmning, säger Stefan Henningsson.

Verdandis kärnuppgift är, enligt stadgarna, att kämpa för social rättvisa och ett sam-
hälle fritt från alkoholskador och droger. Men vi måste också engagera oss i miljö-
frågan eftersom den är grundläggande för mänsklighetens överlevnad. Miljöfrågan 
har också ett jämlikhetsperspektiv. Enligt organisationen Oxfam UK står de tio pro-
cent rikaste för 50 procent av utsläppen. Det är de fattigaste som drabbas hårdast 
av klimatförändringarnas konsekvenser och effekter.

Verdandi har ett viktigt uppdrag i att påverka, opinionsbilda och föregå med gott 
exempel när det gäller miljöfrågorna. Vi är en stor organisation med 5 000 med- 
lemmar och 10 000 deltagare. Det vi gör, och inte gör, ger effekt. Självklart ska vi 
vara med och ta vårt ansvar i miljöarbetet.
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FÖRSLAG TILL MILJÖPOLICY FÖR VERDANDI

Arbetsgruppen förslår följande punkter som en miljöpolicy för Verdandi:

– Vi i Verdandi väljer ren och förnybar energi när så är möjligt. 
   (Till exempel vid val av elbolag.)
– Vi i Verdandi stänger av vattnet, TVn och lyset när de inte används.
– Vi i Verdandi återvinner och använder så lite ny plast/glas som möjligt.
– Vi i Verdandi äter mer vegetariskt och veganskt. (Köttproduktion är en stor miljöbov.)
– Vi i Verdandi åker kollektivt eller går över till hybridbil. Vi begränsar vårt bilkörande/-
   åkande när så är möjligt.
– Vi i Verdandi begränsar vår pappersanvändning och kopiering.
– Vi i Verdandi reser mindre med flygplan och mer med tåg.
– Vi i Verdandi handlar närproducerat, Rättvisemärkt, ekologiskt och säsongsanpassat,
   när så är möjligt.
– Vi i Verdandi undviker mikroplaster och använder ekologisk bomull i våra kläder, 
   tyger och hygienartiklar när så är möjligt.
– Vi i Verdandi stödjer en organisation som kämpar för miljön.
– Vi i Verdandi sopsorterar och återvinner.
– Vi i Verdandi begränsar vårt matavfall så långt det går.
– Vi i Verdandi samarbetar med kommunerna för att hålla oss informerade och upp-
   daterade om miljöarbetet i kommunen.
– Vi i Verdandi tar till oss ny kunskap och håller oss uppdaterade om nya rön kring  
   miljöfrågor.

Utöver arbetet med att implementera miljöpolicyn i organisationen, till exempel 
genom medlemsutbildningar, producerar arbetsgruppen en enklare studiecirkel för 
spridning i Verdandi-organisationen – ”Det här kan du göra för att rädda miljön – 
checklistor och goda råd”. Michaela Karlsson erbjuder sig att vara mentor och i de 
fall det behövs studiecirkelledare. Studiecirkeln produceras under hösten 2017 och 
läggs ut på Verdandis hemsida.

FÖRSLAG TILL FS

– Att ge förbundskontoret i uppdrag att följa frågan kontinuerligt och informera om 
   utvecklingen vid medlemsutbildning, ledarutbildning och i Verdandis interninforma-
   tion.
– Att anta förslaget till miljöpolicy för Verdandi.
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Bilaga A

Motion 11 till Verdandis kongress 2014:

MOTION NR 11. Miljöpolicy i Verdandi

Verdandi är en rörelse som hävdar alla människors rätt till ekonomisk trygghet, social 
demokrati och personlig utveckling. Vi har en människosyn och ett socialpolitiskt pro-
gram som motsvarar den visionen.

Samtidigt förutsätter välstånd en god miljö. Verdandi kan inte ensamt påverka fram-
tidens klimat, luftkvalitet och havsmiljö. Men vi kan och bör ta ansvar i vår egen verk-
samhet. Det är därför hög tid att Verdandi tar fram en miljöpolicy – och följer dess 
riktlinjer. Klimatförändringarna är redan ett faktum. En samstämmig expertis tvekar 
inte längre om orsaken – det är människans aktiviteter som för- ändrar klimatet. 
Allt pekar nu också på att vi får svårt att nå klimatmötet i Cancúns mål om en global 
temperaturökning på max 2 grader. I den internationella energimyndigheten IEA:s 
senaste rapport från 2011 tecknar man istället upp en ny plan där man anger det 
nya målet till 3,5 grader. De tror att vi klarar det målet om vi agerar gemensamt nu. 
Om vi inte agerar så är prognosen från IEA att den globala uppvärmningen blir hela 
6 grader, något som skulle leda till en världsomspännande naturkatastrof av stora 
proportioner.

God miljö är en förutsättning för ett samhälle som tillåter att alla dess medlemmar 
har det bra ekonomiskt, kulturellt och socialt. Enligt de scenarion som nu målas 
upp som fullt möjliga i framtiden kommer djur till lands och havs att dö ut eftersom 
evolutionen inte hinner med i de snabba klimatförändringarna. Och hur påverkas 
människan av den ökande förgiftningen av vatten, luft och marker? Kommer medel-
livslängden att minska? Kommer vi få se nya sjuk- domar? Kommer det i framtiden 
att överhuvudtaget finnas förut- sättningar för ett humant samhälle där alla får sina 
grundläggande behov tillfredsställda?

Det är inte för sent att agera. Men situationen är allvarlig och nu måste världssam-
fundet ta sig samman och komma överens om utsläppsgränser och andra regler 
som hjälper miljön. För en rörelse som Verdandi är det omöjligt att blunda för det 
hot som miljöförändringarna utgör. Därför bör vi som organisation tänka igenom 
hur vi kan anpassa våra inköp och vår verksamhet på ett sätt som tar miljöansvar. 
Verdandi behöver helt enkelt en genomtänkt miljöpolicy. Vi behöver begrunda 
vilka områden som en miljöpolicy i Verdandi ska beröra och vad vi ska tänka på 
i vår verksamhet i framtiden. Även om det är bråttom på det globala planet så 
ska vi inte stressa fram vår miljöpolicy. Det är bättre att göra rätt från början.

Vi föreslår kongressen besluta:

– att Förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp vars uppgift är att fram en miljöpolicy 
   för Verdandi.
– att Förbundsstyrelsen ger tydliga direktiv till arbetsgruppen.
– att Förbundsstyrelsen antar den färdiga miljöpolicyn som sin egen och säkerställer 
   att dess direktiv efterföljs.
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– att Förbundsstyrelsen verkar för att förbundets miljöpolicy antas och efterföljs av 
   distrikt, kretsar och avdelningar i Verdandi.

Sundbyberg 24 november 2013

Gerd Klang, för styrelsen i Verdandi Stockholms distrikt.

Motionen behandlades av Verdandi Stockholms distrikts extra årsmöte, som beslutade:

– att anta motionen som sin egen samt att översända den till Verdandikongressen 2014.

FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION 11.

Miljöpolicy i Verdandi

Stockholmsdistriktets styrelse tar i motion 11 Miljöpolicy i Verdandi upp en angelägen 
fråga, nämligen vårt miljöansvar. Motionen kräver:

– Att förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp vars uppgift är att fram en miljöpolicy 
   för Verdandi.
– Att förbundsstyrelsen ger tydliga direktiv till arbetsgruppen.
– Att förbundsstyrelsen antar den färdiga miljöpolicyn som sin egen och säkerställer 
   att dess direktiv efterföljs.
– Att förbundsstyrelsen verkar för att förbundets miljöpolicy antas och efterföljs av 
   distrikt, kretsar och avdelningar i Verdandi.

Distriktets extra årsmöte har antagit motionen som sin egen. Förbundsstyrelsen in-
stämmer i att det är angelägna frågor som distriktet tar upp i sin motion. Vi har alla 
ett ansvar för jordens överlevnad och vår framtida miljö. Ingen kan göra allt, men alla 
kan göra något. Det är också självklart att en organisation som Verdandi med sitt soci-
alpolitiska program även bör göra vad den kan för en hållbar utveckling och miljö.
Vi kan agera opinionsmässigt för att stödja en hållbar utveckling och det gör vi dagli-
gen. Vi har också ett praktiskt ansvar i verk- samheten för att hitta miljömässigt håll-
bara former. Det finns många saker vi kan göra för att förbättra vårt miljöarbete. Där- 
med kan vi både agera för bättre miljöhantering i verksamheten men också stimulera 
deltagarna att i sitt vardagsliv eftersträva ett miljömässigt hållbart leverne.

Förbundsstyrelsen instämmer också i att vi i Verdandi behöver riktlinjer för vårt ageran-
de och vill därför tillstyrka andemeningen i motionen. Dock vill inte förbundsstyrelsen 
binda upp sig för en arbetsgrupp på detta område.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

– Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta en miljöpolicy för Verdandi
– Att förbundsstyrelsen antar miljöpolicyn i form av rekommenderade åtgärder till 
   avdelningar, kretsar, distrikt och förbundet på miljöområdet
– Att förbundsstyrelsen verkar för att miljöpolicyn ska antas och efterföljas av avdel
   ningar, kretsar, distrikt och förbund
– Att i övrigt anse motionen besvarad
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