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Medlemsförslag 
om att Nordiska rådets verksamhet blir koldioxidneutral 

Förslag 

Presidiet föreslår att 

Nordiska rådet beslutar 

att göra en utredning gällande verksamhetens årliga klimatutsläpp 

att göra en handlingsplan om hur man kan minska utsläppen och uppnå en 

koldioxidneutral verksamhet 

Bakgrund 

Den globala klimatpanelen IPCC publicerade sin nyaste rapport i oktober 2018. Enligt 

panelens experter är skillnaderna mellan 1,5 grads uppvärmning och 2 graders upp-

värmning enorma. Vid en 2 graders uppvärmning av klimatet påverkas människoliv, 

våra ekosystem och andra arter runtom världen med förödande följder. Många fler 

riskerar att bli utan mat på grund av minskade skördar, mer än 99 procent av världens 

korallrev kommer sannolikt att dö och i Norden drabbas bland annat skogen mycket 

hårt. 

 

Om vi däremot lyckas med en begränsning till 1,5 grader innebär det dramatiskt 

minskade risker för majoriteten av världens växt- och djurarter än vid 2 graders upp-

värmning. Det skulle också betyda en 10 centimeter lägre havsnivåhöjning än vid 2 

graders uppvärmning, vilket kan vara direkt livsavgörande för miljontals människor 

som lever längs kuster eller på lågliggande öar. Dessutom minskar risken för så kal-

lade tröskeleffekter då jorden själv sätter igång processer som förvärrar uppvärm-

ningen ännu mer. 

 

2 grader är alltså inte en säker nivå, och vi måste göra allt vi kan för att klara det 

skarpare målet om 1,5 grader. I tillägg till politiska beslut på nationell och internat-

ionell nivå måste enskilda organisationer se över sin verksamhet och göra den koldi-

oxidneutral för att vi ska klara av att stanna klimatets uppvärmning.  

 

Nordiska rådet bör föregå med gott exempel och göra sin verksamhet koldioxidneu-

tral. Internationellt samarbete kräver exempelvis många flygresor och då många 

hundra människor kommer samman spelar det roll hurdan mat det bjuds på. Nor-

diska rådet bör göra en uträkning över verksamhetens årliga klimatavtryck och däref-
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ter göra en plan om hur dessa kan reduceras så, att verksamheten i sin helhet blir 

koldioxidneutral.  

 

Det finns många möjligheter för att minska verksamhetens utsläpp. Att organisera 

vissa tjänstemannamöten elektroniskt istället för att flyga, att betona vegetarisk mat 

eller lokala fiskrätter under gemensamma middagar och kompensering av de skap-

ade utsläppen är alla olika alternativ som kan användas för att minska utsläpp och 

uppnå en neutral inverkan på klimatet.  

 

Vilka åtgärder som görs måste ändå utredas utgående från verksamheten och därför 

föreslår Nordisk grön vänster att det först görs en utredning om hurdana utsläpp den 

nuvarande verksamheten skapar och sedan gör en handlingsplan för hur de kunde 

minskas. Efter sin egen process borde Nordiska rådet uppmana alla nordiska parla-

ment att reducera sina klimatavtryck och bli koldioxidneutrala.  
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