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Rapport från Kommunfullmäktige
Under förra kommunfullmäktige i november fick mötet avbrytas på grund av störningar från
politiska aktivister i den utomparlamentariska delen av miljörörelsen. En i förväg planerad
olaglig demonstration uppstod i salen, vilket resulterade i en tillfällig stängning av mötet. Det
slutade med att aktivisterna blev avvisade och polisanmälda.
Även dagens kommunfullmäktige kom att i stor utsträckning präglas av klimatångestens vara
eller icke vara. Miljöpartiet fick nu chansen att argumentera för sin motion om varför det är
dags att utropa klimatnödläge. Utgångspunkterna var att ”vi har mindre tid än 10 år på oss”
och ”det här är en av politikens mest viktiga och avgörande frågor”.
Självklart är miljön viktig och ingen tycker om att se skräp som nonchalant har kastats utanför
papperskorgar ute i naturen. Sverige tillhör de länder som är bäst på att hålla rent i både stad
och natur, därmed inte sagt att vi är utan ansvar!
Klimatet är i ständig förändring på en global skala och man kan fråga sig hur Örebro ska lyckas
åstadkomma en meningsfull förändring, samtidigt som det finns stora industrinationer som
går åt precis motsatt håll.
Våra argument emot att utropa ett klimatnödläge baserade sig på att ett nödläge innebär att
man släpper precis allt och satsar samtliga resurser inom ett specifikt område, som tillåts
övertrumfa alla andra områden såsom skolan, äldrevården och sist men inte minst den
överhängande ekonomin. Ett nödläge innebär ett visst mått av panik och den som har panik
agerar inte rationellt. Vi vill så klart bidra till en miljövänlig politik så länge det handlar om att
satsa resurserna där de gör mest praktisk nytta.
Ett odefinierat nödläge utan en handlingsplan och utan några riktiga praktiska förslag till hur
man ska hantera detta kan vi så klart inte ge något stöd till, för man måste ju rimligen veta
vad det är som man ger sitt stöd till.

