
 

 

Vänsterpartiet 

Motion 
Till Kommunfullmäktige i Malmö 

 
Motion om stöd till Fossilnedrustningsavtalet, Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty 

Det råder inom forskarvärlden konsensus om att mänsklig aktivitet är den primära orsaken till de 
globala klimatförändringarna, och att klimatkrisen nu utgör ett av de främsta hoten mot vår civilisation. 

FN:s klimatpanel (IPCC) fastslog 2018 att vi globalt måste nå nettonollutsläpp av växthusgaser vid 
mitten av detta århundrade för att ha en rimlig chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 
grader Celsius. 

Budskapet i IPCC:s senaste rapport från augusti 2021 är än mer kristallklart: vi riskerar att passera 
1,5-gradersmålet inom 10–20 år och det krävs kraftiga snabba utsläppsminskningar för att livet på 
jorden ska skyddas.  

Effekten av klimatförändringarna är kännbar överallt. I Malmöregionen märks den av i form av mer 
extrema värmeböljor sommartid med bl.a. minskade skördar som följd, fler intensiva skyfall och 
översvämningar, varmare vintrar och höjd havsnivå. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
har klassat Malmö som ett område med betydande översvämningsrisk kopplat till stadens läge vid 
kusten och de havsnivåhöjningar som är att vänta. 

Hela vårt samhälle påverkas av de hälso- och säkerhetsrisker som en fortsatt produktion av fossila 
bränslen medför. Särskilt utsatta är de som redan är föremål för socioekonomisk och hälsorelaterad 
ojämlikhet, däribland låginkomstfamiljer, hemlösa, minoritetsgrupper och ursprungsbefolkningar, unga, 
äldre, personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar och personer med nedsatt hälsa. 

Frånvaron av omedelbara åtgärder för att stoppa spridningen av fossila bränslen drabbar unga 
människor och framtida generationer allra hårdast. De ställs inför en framtid där klimatförändringarnas 
långvariga och kumulativa effekter kommer att medföra allvarliga och omfattande hälsorelaterade, 
ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser, såsom mat- och vattenbrist, infektionssjukdomar 
och naturkatastrofer. 

I Parisavtalet nämns inte kol, olja och gas över huvud taget, detta trots att fossila bränslen står för 
nästan 80 % av alla koldioxidutsläpp sedan den industriella revolutionen och därmed utgör den 
tveklöst främsta orsaken till klimatförändringarna. Därför krävs, utöver Parisavtalet, ett kompletterande 
globalt avtal för att gemensamt och explicit adressera denna källa till klimatkrisen. 

Fossilindustrin och regeringar världen över planerar för närvarande att producera cirka 120 % mer 
utsläpp fram till 2030 än vad som är förenligt med att begränsa uppvärmningen till 1,5 ° C och 
förhindra katastrofala klimatstörningar. Dessa planer riskerar att omintetgöra det arbete som Malmö 
stad och andra kommuner världen över gör för att minska utsläppen av växthusgaser. 

Fossilindustrin tar i detta nu emot över 50 % av det statliga COVID-krisstödet inom G20-länderna, och 
lägger därmed beslag på pengar som kommuner och regioner och andra industrier har ett stort behov 
av. 

Byggandet av ny fossil infrastruktur och det utökade beroende av fossila bränslen som följer, utsätter 
samhällen för ohållbara risker gällande människors hälsa och säkerhet, både på lokal och global nivå. 



 

Övergången till ren och hållbar energi medför ekonomiska möjligheter som vida överträffar de 
ekonomiska vinster som en ökad utvinning och användning av fossila bränslen skulle kunna erbjuda. 
Internationella Energirådet, IEA, slår i sin nyligen publicerade rapport ”Net Zero by 2050” fast att det 
krävs en brådskande omställning bort från fossila bränslen, och visar steg för steg hur denna 
omställning kan genomföras.  

Malmös politiker har beslutat att Malmö ska vara en föregångare i det globala klimatarbetet och 
erkänner behovet av en rättvis energiomställning och ambitiösa investeringar i grön infrastruktur såväl 
som i industrier som kommer att skapa hållbara arbetstillfällen och ersätta den fossilberoende delen 
av ekonomin.  

Malmö erkänner det brådskande ansvar och den moraliska skyldighet som rika producenter av fossila 
bränslen har när det gäller att gå i täten för att stoppa expansionen av fossila bränslen samt bidra till 
en minskning av befintlig produktion. 

Den internationella kampanjen för FFNPT kräver ett globalt Fossilnedrustningsavtal 
(https://fossilfueltreaty.org/swe) som skulle stoppa ny prospektering och expansion av fossila 
bränslen, avveckla befintlig produktion i linje med det globala åtagandet att begränsa uppvärmningen 
till 1,5 ° C, samt påskynda rättvisa omställningsplaner. 

  
Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 - att Malmö stad formellt stöder initiativet till ett globalt Fossilnedrustningsavtal. 

 - att Malmö stad uppmanar Sveriges regering att stötta initiativet till ett Fossilnedrustningsavtal. 

 - att Malmö stad bekräftar sitt pågående arbete med att nå Parisavtalets mål och minska 
växthusgaser enligt IPCC:s krav samt lovar att uppfylla sin proportionerliga minskning av växthusgaser 
i enlighet med Parisavtalet.  

 
Malmö den 1 oktober 2021 
 
Anders Skans (V)  
 

https://fossilfueltreaty.org/swe

