7.1 § Försättsblad:

Motioner och motionssvar

Bakgrund

Styrelsen har tagit emot en motion från PUSH Sverige. Då PUSH Sverige är
etableringsmedlem i LSU har frågan väckts kring etableringsmedlemmars
möjlighet att motionera. Denna fråga kommer att behandlas under
punkten1.6 Fastställande av föredragningslista och i försättsbladet för den
punkten kan representantskapet läsa närmare kring de frågeställningar som
väckts.
I denna handling presenteras den motion som PUSH Sverige skickat in
samt det motionssvar som styrelsen skrivit. Om representantskapet väljer
att inkludera punkten 7.1 Motion från PUSH Sverige i föredragningslistan
kommer motionens förslag att behandlas som huvudförslag.
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Klimatpolitik värd namnet

Klimatet är vår generations ödesfråga. Vi är den första och sista
generationen som kan lösa klimatkrisen innan det är för sent. Vi har
bara 10 år på oss att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5
grader för att undvika permanenta skador på vår planet. Därför
måste vi unga ta plats som ledare i klimatpolitiken för att påverka
makthavarna att ställa om. Ungdomsrörelsen behöver därför stå
enade för att trycka på så att makthavarna vågar ta de jobbiga
besluten som behövs för förändring.
Vi lever i en värld där makthavarna inte vågar ta de jobbiga besluten för att
uppnå målen enligt Parisavtalet. Makthavarna måste inse att de behöver
öka takten, då siktet på 2C är för lågt ställt, vi behöver en mer ambitiös
klimatpolitik med medföljande utsläppsminskningar och understiga
1,5C uppvärmning. Klimatomställningen ska inte göra avkall på på andra
globala mål (bl.a. Agenda 2030) för till exempel biologisk mångfald,
barnkonventionen, mänskliga rättigheter och ursprungsbefolkningars
rättigheter. Detta då hållbarhet handlar om någonting större än enskilda
mål, det är helhetsperspektivet som behöver lyftas upp.
Vi har nu chansen att visa vägen, inte minst under rådande pandemi. Om
en förändring ska till så är det nu. Makthavarna har chansen att starta
om ekonomin med fokus på att nå upp till Parisavtalets mål. Då gäller det
att ekonomin verkar inom planetens gränser med hänsyn till både social
rättvisa och välfärd.
Därmed, ungdomsrörelsen är de som måste visa vägen för makthavarna.
LSU består av av en mängd olika organisationer med olika synsätt,
perspektiv och värderingar. För att LSU:s medlemsorganisationer och
unga ska känna sig inkluderande i framtagande av politiskt program för
klimatet behöver det därmed göras ett långsiktigt arbete med en form
av fokusgrupper med representanter från dessa grupper. Och för att
de politiska ställningstaganden som tas fram behövs det också en ökad
kunskapsnivå, förankrad med etablerad forskning. Det gemensamma för oss
är de ungas perspektiv, vilket vi behöver ta avstamp i.
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LSU är därför det paraply som behövs för att uppnå rejäl förändring.
När paraplyet vecklas ut är det få saker som stoppar de ungas röst, vi
tar emot regnet och låter det inspirera oss. När våra gemensamma
utsedda representanter för FN och EU vet vad de gemensamma
medlemsorganisationerna har beslutat underlättar det därmed för politisk
påverkan och på så vis veta vad unga tycker. Unga är inte bara framtiden,
utan även nu.

PUSH Sverige yrkar därför:
att ett politiskt program för klimatet tas fram för LSU,
att för detta uppdra LSU att ta fram fokusgrupper utifrån
representativ grund med både dess medlemsorganisationer,
men också andra unga
att uppdra LSU att etablera ett ungt klimatpolitiskt råd med
representanter från det unga civilsamhället
att uppdra LSU att öka det generella kunskapsläget om
klimatet utifrån etablerad forskning
att uppdra LSU att arbeta mer med konventionen om
biologisk mångfald (CBD), samt UNEP
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Motionssvar från styrelsen

LSU vill tacka för PUSH Sveriges engagemang för klimatfrågor och
LSU. För styrelsen är denna motion väldigt uppskattad, viktig och
välformulerad. Vi uppmuntrar till att PUSH Sverige och alla våra
medlemsorganisationer fortsätter att skicka in motioner till LSU:s högst
beslutande organ som är Representantskapet. Styrelsen tackar varmt
för motionen, välkomnar den och svarar härmed på den.
Klimatkrisen är vår största kris, vårt existentiella hot och ett
säkerhetsproblem som vår generation får bära på sina axlar. Vi är den sista
generationen som har möjlighet att göra något åt krisen. I vårt idéprogram
beskrivs hållbar utveckling som LSU:s tredje pelare, där vår verksamhet
utgår ifrån de tre hållbarhetsperspektiven - det sociala, ekonomiska och
ekologiska. I idéprogrammet står det: “LSU arbetar med social, ekonomisk
och miljömässig hållbarutveckling både nationellt och internationellt.”
Det är genom den övertygelsen vi arbetar, att det enda perspektivet inte är
möjligt utan det andra. Därför arbetar LSU holistiskt med Agenda 2030 och
fördjupar oss i några spår genom bland annat våra partnerorganisationer,
internationella representanter eller talespersoner. Styrelsen identifierar
också LSU som expert på det sociala området. Styrelsen tror på att LSU
genom den särskilda kompetensen fyller en viktig funktion för barn och
ungdomar i hållbarhetsarbete inom Sverige och för påverkan i världen.
Den kompetensen har LSU haft i många år där vi vill skapa förutsättningar
för våra medlemsorganisationer att bedriva påverkansarbete och
opinionsbildning för att stoppa klimatkrisen. Det blir vår nyckelroll. Vi
vill att våra demokratibärare, barn- och ungdomsorganisationer, ska bli
makthavarna och finnas i rummen där beslut fattas om vår ödesfråga. Det
vill vi för att vi tror på att det bara är ni som kan rädda oss från ett status
quo där våra förtroendevalda i offentlig sektor generellt saknar politisk vilja
eller stöd i att möta klimathotet runt hörnet.
LSU:s syftesparagraf i stadgarna handlar om att möjliggöra demokratisk
organisering för våra medlemsorganisationer, och det försöker vi göra i alla
frågor som är viktiga för er. Det beskrivs ytterligare i vårt strategidokument
som Representantskapet beslutade om år 2019 och på så sätt även i
vår verksamhetsplan där vi bland annat ska arbeta för en ambitiös och
effektiv implementering av Agenda 2030 samt skapa plattformar för våra
medlemsorganisationer för bland annat klimatpolitik. Ingången till sakfrågor
som i nuläget står längre bort ifrån LSU, befästs ytterligare i det LSU:s
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civilsamhällespolitiska programmet där det återigen står att vi ska arbeta för
att ge ungdomsrörelsen fler plattformar där ni kan tycka lika eller olika. Det
vi vet är att ungdomsrörelsen är enade i att möta klimatkrisen tillsammans
men med olika system, siffror och sätt.
Styrelsen beslutade i juni 2020 om en påverkansplan för hur LSU
kan möjliggöra organiserade barn och ungdomars klimatpolitiska
engagemang. Genom den påverkansplanen arbetar LSU systematiskt för att
ungdomsrörelsen ska påverka besluten genom att få reell makt från början
till slut i klimatpolitikiska processer, förhandlingar och frågor. Utöver det
har styrelsen beslutat om att ta fram en påverkansplan om Agenda 2030.
LSU:s internationella representanter har även en konsultativ roll i deras
uppdrag gentemot våra medlemsorganisationer som blir en resurs i arbetet
för hållbar utveckling.
För att summera, håller styrelsen fullständigt med om problembilden men
ställer sig frågande till om rollen som LSU föreslås ta, är den bästa för att
möta klimatkrisen när vår kompetens är i det övergripande och framförallt
i det sociala perspektivet där ingen människa ska lämnas utanför. I alla
sammanhang är våra medlemsorganisationer experterna och det gäller även
inom klimatpolitiken. LSU ska vara expert på att lyfta er expertis.
Styrelsen vill vara tydlig och svara resonerande till varje förslag som PUSH
Sverige har lagt fram. Se tabellen nedan.

PUSH Sverige föreslår:

Styrelsen anser:

att ett politiskt program för klimatet
tas fram för LSU

att LSU:s primära roll är
att möjliggöra för våra
medlemsorganisationer att
bedriva sina politiska frågor
såsom klimatpolitik för att rädda
oss från klimatkrisen och skapa
klimaträttvisa.

att för detta uppdra LSU att
ta fram fokusgrupper utifrån
representativ grund med både dess
medlemsorganisationer, men också
andra unga

att samma resonemang gäller
som ovan och att styrelsen läser
in ett intresse i att vara med i
framtagande av påverkansplaner
för hållbar utveckling såsom
Agenda 2030.
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att uppdra LSU att etablera ett
ungt klimatpolitiskt råd med
representanter från det unga
civilsamhället

Att det här är en bra idé som
operationaliserats redan i år. LSU
har i sina styrdokument som är
antagna av Representantskapet,
arbetat för att skapa plattformar
för våra medlemsorganisationer
där ett mål för oss är att
regeringens alla departement
ska ha ett ungdomspolitiskt
råd. Det har vi lyckats med, och
under hösten 2020 kommer ett
klimatpolitiskt råd att etableras
där våra medlemsorganisationer
kommer att bjudas in.

att uppdra LSU att öka det
generella kunskapsläget om
klimatet utifrån etablerad
forskning

Att våra medlemsorganisationer,
andra folkrörelser såsom
klimatrörelsen samt aktörer
såsom journalistiken kan
göra detta bättre än LSU.
LSU står solidariskt med i
detta syfte men tillför bäst till
förändringsarbetet genom att
möjliggöra barn och ungdomars
demokratiska organisering
i alla frågor som berör våra
medlemsorganisationer såsom
klimatpolitik.

att uppdra LSU att arbeta mer
med konventionen om biologisk
mångfald (CBD), samt UNEP

Att denna viktiga fråga ligger
för långt bort från LSU:s
kärnuppdrag och att våra
medlemsorganisationer kan
bedriva det arbetet bättre.
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Beslutsförslag

Med detta som bakgrund föreslår styrelsen till Representantskapet:

Att avslå första förslaget, om att ett politiskt program för
klimatet tas fram för LSU.
Att avslå andra förslaget, om att för detta uppdra LSU att ta
fram fokusgrupper utifrån representativ grund med både dess
medlemsorganisationer, men också andra unga
Att anse tredje förslaget besvarat, om att uppdra LSU att
etablera ett ungt klimatpolitiskt råd med representanter från
det unga civilsamhället
Att avslå fjärde förslaget, om att uppdra LSU att öka det
generella kunskapsläget om klimatet utifrån etablerad
forskning
Att avslå femte förslaget, om att uppdra LSU att arbeta mer
med konventionen om biologisk mångfald (CBD), samt UNEP.

Styrelsen tackar återigen för motionen från PUSH Sverige och våra
medlemsorganisationers ovärderliga engagemang som behöver finnas i
frågan.
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