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Medlemsförslag
om att förstärka konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringarna
Förslag
Mittengruppen föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att utveckla systematiska metoder för att aktivera medborgare och utbyta erfarenheter mellan länderna gällande konsumenter som förändringsagenter i kampen mot
klimatförändringar
att etablera ett årligt nordiskt evenemang för medborgares aktion mot klimatförändringar
Bakgrund
Nästan alla länder och tusentals städer och företag har avgett löften om att implementera
Paris-avtalet. Men utan en avsevärd ökning i medborgares aktiviteter för att stävja klimatfö rändringen, så kommer en förändring i samhället att ske för långsamt. Det finns alltid företag
som levererar "gamla" produkter och tjänster tills efterfrågan på dem tar slut.
Konsumenter som väljer att vara föregångare kommer ha en stor effekt på nya produkters e ller tjänsters tillväxtkurva och produktionsökning från pilotfasen till tidig mognad på mar knaden, ett avgörande steg i att trappa upp kampen mot klimatförändringar.
Studier i Finland konstaterar att medborgarnas roll är större än de flesta tror. Till exempel
uppskattar man att med bara nio resonabla konsumentaktioner, så kunde Finlands växthu sgasutsläpp minskas med en mängd motsvarande ungefär en tredjedel av landets utsläpps1
minskningsmål för 2030.
För att klimatlöften ska ta rot, så bör vi skapa innovativa tillvägagångssätt. Ett sådant tillv ägagångssätt skapades i Finland i och med föreningen Stormvarnings lansering av initiativet
Medborgarnas Klimatlöfte år 2015. Medborgarnas Klimatlöfte strävar till att lägga medborgarna i fokus i den samhälleliga förändringen till ett låg-koldioxid samhälle. I Medborgarnas
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Klimatlöfte kan individuella medborgare uttala sitt personliga löfte att halvera deras koldioxidavtryck inom tio år.
Idag har initiativet mer än 2000 undertecknare, däribland Finlands nuvarande och två tidigare
presidenter, ledare för landets största företag, musiker, artister och framstående idrottsmän
och -kvinnor. Medborgarnas Klimatlöfte nådde nyligen en global nivå. Tillsammans med
UNFCCC lanserade de finländska grundarna den internationella versionen av plattformen för
2
individuella bidrag i New York, den 8 september 2016 . Nu är det möjligt för vilken global
medborgare som helst att gå med i en global rörelse för aktion mot klimatförändringar.
Eftersom medborgares engagemang är avgörande för alla nordiska länder, så föreslår Mi ttengruppen att varje land utvecklar systematiska metoder för att aktivera medborgare och
utbyta erfarenheter mellan länderna. Vi kunde också etablera ett årligt Nordiskt (och senare
globalt) Medborgares Klimatdagsevenemang för att lära oss av varandra. En av de första ak tionerna kunde vara en nordisk tävling i vem som presterar bäst i kalkylatorn för koldioxidavtryck.
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http://newsroom.unfccc.int/climate-action/citizens-climate-pledge-encourages-citizens-around-the-globe-to-make-personal-

contributions-to-climate-action
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