Interpellation till Anna König Jerlmyr (M) om
internationella klimatavtal
I mitten av oktober 2019 samlades nätverket C40 för borgmästarmöte i Köpenhamn. Stockholm
deltog med finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP).
Under mötet antogs en deklaration; Global green new deal, vars första punkt är erkännandet av ett
globalt klimatnödläge. Deklarationen innebär också att alla undertecknare åtar sig att minska
utsläppen för att uppfylla Parisavtalets 1,5-gradersmål och klimatet ska sättas i centrum i allt
beslutsfattande.
Det är bra. Klimatet ska sättas högt på dagordningen. Finansborgarrådets agerande internationellt
ger hopp om att även Moderaterna har förstått att vi måste arbeta gemensamt för att hindra
klimatförändringarna och att kraftfulla insatser krävs. Moderaternas meriter på miljö- och
klimatområdet är ju annars måttliga. Den senaste nationella budgeten från M och Kd som röstades
igenom med hjälp av Sd är ju närmast ett exempel på klimatförnekelse. Men det kan ju inte
finansborgarrådet lastas för, så huvudsaken är ju att man är villig att vidta åtgärder i Stockholm.
Och det är man ju. Eller?
Nej. Kort efter att finansborgarrådet deklarerat globalt klimatnödläge sa hon att det inte finns några
planer på att utlysa klimatnödläge i Stockholm. Med hänvisning till att vi redan gör så mycket i
Stockholm. Andra länder ska dock göra mer. Som vanligt är det någon annan, någon annanstans
som ska göra jobbet. Inte Stockholms högst ansvariga politiker.
Finansborgarrådet intar en anmärkningsvärd hållning i och med att de åtaganden hon ställer sig
bakom internationellt tydligen inte ska gälla på hemmaplan. Det är närmast hycklande. Vem vill
ingå avtal och överenskommelser med Stockholms stad i framtiden om finansborgarrådet
lättvindigt kan ändra ståndpunkt och hävda att påskrivna avtal inte gäller?
På samma möte i Köpenhamn skrev finansborgarrådet under ytterligare ett avtal; Good food cities
declaration. Stockholm åtar sig därmed att arbeta för att uppnå Planetary Health Diet vilken bland
annat fastställer ett maxintag av 16 kilo kött per vuxen och år. Ett ambitiöst men viktigt
strävansmål, även stockholmarna behöver minska på sitt köttintag för klimatets skull. Sannerligen
ett progressivt ställningstagande från finansborgarrådet. Eller?
Nej. Inte heller denna gång hann bläcket torka på signeringspennan innan avtalet var kastat i
papperskorgen. Nu av borgarrådskollegorna Slottner och Edholm som ställde sig på tvären mot
finansborgarrådet. Sakfrågan åsido, vad gäller i staden egentligen? Finansborgarrådet intar en
position i internationella sammanhang och en helt annan på hemmaplan. Jag vill därför fråga
finansborgarrådet:
-

Ställer sig finansborgarrådet bakom uppropet om klimatnödläge?
Ställer sig finansborgarrådet bakom Good food Cities Declaration?
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-

Kan stockholmarna lita på att avtal som finansborgarrådet skriver under också gäller?
Hur kommer Stockholms stads trovärdighet i internationella sammanhang att påverkas
som en följd av ovanstående hantering av internationella avtal?

Stockholm den 4 november 2019

Emilia Bjuggren (S)
Oppositionsborgarråd
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