Motion om att ersätta tillväxtmålen med hållbarhetsmål av Lisa
Palm (Fi) och Malin Ericson (Fi)
Coronaåret 2020 ledde till ett historiskt utsläppstapp, men prognosen är fortsatt att vi har sju
år på oss att få helt stopp på utsläppen för att ha en chans att uppnå 1,5-gradersmålet. När
stadens ekonomi nu ska startas om måste klimatet sättas i centrum, särskilt om Stockholm
ämnar vara en internationell förebild inom det globala miljö- och klimatarbetet i framtiden.
Den ambitionen visar sig genom att staden nyligen antog en ny klimathandlingsplan.
Det är positivt att Stockholm tar ett steg framåt i arbetet med samtidens viktigaste fråga men
dessvärre är steget alldeles för litet. I såväl stadens budget som de nyantagna styrdokumenten
är det övergripande målet att uppnå en hög och hållbar tillväxt. Ett av stadens tre
inriktningsmål är "En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt". Detta
samtidigt som klimatforskare världen över efterlyser systemförändringar för att klara den
stora utmaning som vi står inför.
Hållbar tillväxt är ett begrepp som saknar enhetlig definition, men som brukar avse att ett
samhälle ska reducera sin miljöpåverkan och minska sina utsläpp samtidigt som ekonomin
fortsätter att växa. Genom effektivisering, övergång till rena energikällor och ny teknologi
ska vi lyckas hantera de utsläpp som ökad ekonomisk aktivitet skapar. Utan att göra några
märkbara förändringar i vår livsstil menar förespråkarna att vi ska möta Parisavtalets mål om
att hålla uppvärmningen under 1,5 grader.
Om hållbar tillväxt faktiskt är möjlig vet vi dock inte. Många forskare varnar för att det
historiskt aldrig fungerat att ha en ekonomisk tillväxt utan ökade koldioxidutsläpp. Vi har
lyckats minska de genomsnittliga utsläppen per krona tillväxt, men i absoluta termer ökar de
fortfarande. Det som krävs är nollutsläpp även under en växande ekonomi men allt fler pekar
på att en sådan absolut frikoppling mellan tillväxt och utsläpp inte är möjlig inom de
tidsgränser som klimatkrisen kräver. Vi kan effektivisera och digitalisera, men sanningen är
att dagens teknik inte kan häva krisen utan samtidigt minskad konsumtion, minskade resor
och minskad resursförbrukning.
Även Klimatpolitiska rådet efterlyser en övergripande samhällsomställning. Deras senaste
rapport visar att regeringens politik inte räcker till. Återhämtningspolitiken under pandemin
bidrar bara 10 procent till att nå klimatmålen vilket inte är nog för att nå nollutsläpp ens till
2045.
Omstarten av ekonomin efter pandemin kommer att ställa höga krav på Stockholm. Inte minst
för att andra delar av politiken inte lyckas med uppgiften. Därför är det oroväckande när den
nödvändiga systemkritiken lyser med sin frånvaro i de dokument som ska vara vägledande i
klimatarbetet framåt. Det duger inte. Stockholm måste omgående byta riktning från en

tillväxtorienterad klimatpolitik till den radikala omställning som forskare världen över
efterfrågar.
Med bakgrund av detta föreslår Feministiskt initiativ att kommunfullmäktige beslutar:
att
staden genast ersätter mål om hög ekonomisk tillväxt med mål om hållbarhet
och minskad klimatpåverkan.
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