
  
Mo�oner   �ll   årsmötet   

  
Mo�on:   Broschyr   kring   biobränslen   
KA   bör   framställa   en   mkt   enkel   broschyr   (lathund)   med   faran   angående   biobränslen   från   skog   
och   åkermark   och   dess   Co2   utsläpp   samt   dom   farliga   följderna   för   den   biologiska   
mångfalden.   
Vi   hjälper   ju   XR   a�   dela   ut   deras   klimatbroschyr   ”När   klimat-krisen   kommer”.   
Den   vi   skulle   dela   ut   behöver   inte   vara   12   sid   men   däremot   lika   enkel   och   tydliga   
källhänvisningar.   

  
Göran   Nordström,   Västervik.   

  
Styrelsens   svar:   
Mo�onärens   ärende   är   vik�gt.   Trots   många   larm   om   problemen   finns   det   for�arande   en   bred   
tro   i   samhället   på   a�   biobränslen   är   räddningen   på   vår   svåra   situa�on   –   vilket   det   defini�vt   
inte   är.   Styrelsen   anser   a�   Klimatak�on   ska   producera   en   text   kring   problema�ken   med   
biobränsle,   där   vi   både   diskuterar   klimat   och   biologisk   mångfald.   I   vilken   form   denna   text   bör   
publiceras   bör   dock   diskuteras   vidare.   Är   det   nödvändigtvis   en   trycksak?   Eller   ska   man   
snarare   tänka   sig   material   på   hemsidan?    I   vilket   fall   bör   texten   spridas   digitalt   och   användas   
som   underlag   för   en   deba�ar�kel.   I   arbetet   med   texten   vill   styrelsen   också   ha   med   sig   fler   
personer   från   organisa�onen   som   är   engagerade   i   frågan.    

  
Mo�on   2:   Använda   andra   ord   än   klima�örändring   
Vi   i   Klimatak�on   ska   ta   på   oss   a�   #TellTheTruth   om   klimatet   så   mycket   det   går!   Med   det   som   
mål   ska   vi   bara   använda   ord   som:   klimatskador,   klimatkris   och  klimatkollaps.   
Vi   ska   inte   använda   ordet   klima�örändring   som   kan   tolkas   som   något   posi�vt   av   förnekare.   
Det   här   kan   ändras   om   10   eller   20   år   om   vi   har   lyckats   a�   nå   e�   ”safe   pathway”   under   1.5   
grads   uppvärming.   

  
Janine   O'Keeffe   

  
Styrelsens   svar:     
Det   finns   en   uppenbar   poäng   i   mo�onärens   resonemang   och   styrelsen   anser   a�   vi   bör   
fundera   mer   över   ordvalet   klima�örändring,   och   finna   andra   ordval   (som   klimatkris)   när   det   
går.   I   texter   som   Klimatak�on   producerar   som   organisa�on   ska   de�a   vägval   gällande   ord   vara   
ledande.   Sam�digt   vill   eller   kan   vi   inte   som   organisa�on   styra   över   hur   medlemmar,   
styrelsemedlemmar   eller   talespersoner   u�rycker   sig.   Men   styrelsen   anser   sam�digt   a�   
personer   med   förtroendeuppdrag   för   organisa�on   bör   ta   �ll   sig   av   ovanstående   resonemang.   

  
  
  


