Skrivelse till kommunstyrelsen

Utlys klimatnödläge
I Stockholms stad har vi tagit många viktiga steg på vägen mot en hållbar stad, men utmaningarna vi
står inför är så stora och brådskande att vi tyvärr ännu inte kan säga att vi gör det som krävs.
I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5
grader. Utifrån de åtgärder som hittills utlovats globalt tyder dock i nuläget ingenting på att detta mål
kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal uppvärmning på mellan 3 och 5 grader.
Även vid en begränsad uppvärmning står Stockholm stad inför ett nödläge. SMHI:s klimatscenario för
Stockholms län visar att dricksvattnet för två miljoner människor hotas när saltvatten tränger in i
Mälaren. Klimat- och sårbarhetsutredningen slår fast att allvarliga infektionssjukdomar som borrelia,
denguefeber och badsårsfeber kommer att hota medborgarnas hälsa. Risken för dödliga värmeböljor,
översvämningar och stormar ökar, samtidigt som kvaliteten på badvatten och luft blir allt sämre. En
fjärdedel av Stockholms skärgård hotas försvinna med ökade havsnivåer, troligen redan under våra
barns livstid. Klimatkrisen måste börja behandlas som den kris den faktiskt är.
I många städer världen över har man utlyst ett klimatnödläge, och för en tid sedan blev Storbritannien
först med att låta parlamentet utlysa klimatnödläge. Det är en idé som framgångsrikt förts upp på
agendan av klimatrörelsen Extinction Rebellion som vill använda ett sådant nödläge som ett startskott
för en mer handlingskraftig omställning.
Det är förstås i sig själv en symbolisk fråga, men mycket av arbetet med den gröna omställningen
handlar om att skapa medvetenhet om problemet och förståelse och uppslutning bakom lösningarna.
Att låta Stockholms stad utlysa klimatnödläge skulle vara ett sätt att visa på hur allvarligt och
brådskande situationen är, och tillsammans med en informationskampanj om lösningarna skulle det
kunna bidra till att skapa uppslutning bakom en offensivare klimatpolitisk handlingsplan. En sådan
utlysning skulle kunna uppmärksammas med en särskild dag där vi sedan återkommande varje år
diskuterar vad som gjorts under det senaste året för att därigenom skapa en tydlig kronologi i arbetet.
Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global krislösning. Allt fler länder, städer
och kommuner världen över deklarerar nu klimatnödläge och det är hög tid för Stockholm stad att göra
detsamma.
Vi föreslår därför att kommunstyrelsen snarast möjligt ges en dragning om möjligheterna för staden att
i likhet med hundratals städer och länder världen över erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge
och att det varar tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås, i vilket skulle ingå att ta
fram en informationskampanj kring klimatnödläget samt de åtgärder som staden gör och avser att göra
för att komma till rätta med detta, samt utlyser en särskild årlig dag att summera klimatarbetet under
året.
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