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I den här motionen föreslår vi ändringar i punktprogramet som vi tror
kommer förtydliga och fördjupa förståelsen för Vänsterpartiets
klimatpolitik. Det är vår tanke att dessa ändringar också bidrar till en
bättre sammanvägning av klimatpolitiken och frågor som rör ägande och
demokrati. Vi motionerar på ändringar som rör fyra olika sakområden,
alla förstås mycket viktiga för att vår politik ska vara genomgripande och
omfattande, därför är också de ändringar vi föreslår viktiga för vår politik
i helhet.
Vi yrkar bland annat att Vänsterpartiet ska uttala behovet av en
klimatfond för att på en ekonomisk bas påskynda och underlätta
omställningen till ett klimatneutralt samhälle även för de absolut
fattigaste länderna. Denna ekonomiska aspekt tror vi är viktig att få med
eftersom avsnittet om globala avtal och handel annars i hög utsträckning
saknar konkreta ekonomiska förslag. En klimatfond skulle även kunna
föra med sig goda sidoeffekter, så som att de rika länderna inleder en
process av ökad beskattning på sådant som har en negativ
klimatpåverkan för att finansiera sitt åtagande gentemot klimatfonden.
Klimatfonden har också en tydlig feministisk profil eftersom den innebär
att de fattiga länderna inte måste ta resurser (eller åtminstone i lägre
utsträckning) från den nationella offentliga sektorn för att finansiera sina
klimatåtaganden, något som gynnar de framförallt kvinnor som arbetar
inom offentlig sektor och som framförallt gynnas av
resursomfördelningen från privat till offentlig sektor.
Vi föreslår också i avsnittet om en ansvarsfull mineralpolitik att
Vänsterpartiet ska uttrycka vikten av att det på lång sikt bara ska vara
vårt statliga LKAB som bedriver gruvnäring i Sverige. Detta eftersom vi
enbart på det sättet kan garantera att gruvnäringens överskott faktiskt
används till att stärka lokalsamhällena där gruvnäringen utförs och till
vidare forskning och teknikutveckling för att ytterligare minska
gruvnäringens klimatpåverkan.

I vår motion framförs också ett förslag om att stärka urbefolkningars rätt
till sin mark samt en skrivelse om att detta intresse ska överställas
gruvnäringens intresse av att exploatera samma mark. Det här är en
mycket viktig skrivelse som berör ett ämne, nämligen urbefolkningarnas
rättigheter, som överhuvudtaget inte nämns, vare sig i avsnittet om en
ansvarsfull mineralpolitik eller globala avtal och handel. Att inte få med
en skrivelse som tydligt tar ställning för ursprungsbefolkningarnas
rättigheter vore att göra punktprogrammet försvagat.

Vi tror att punktprogrammet kommer kunna fylla en viktig funktion för
Vänsterpartiet i vårt fortsatta arbete med att förmedla vår grundliga,
inkluderande och radikala klimatpolitik. I grunden är detta punktprogram
också ett mycket bra dokument med viktiga och relevanta skrivningar. Vi
tror dock att vi med dessa ändringar ytterligare breddar den bas vi har att
stå på och på ett mer konkret sätt kan förmedla de ställningstaganden vi
tar.
Med anledning av detta yrkar vi:

Hållbar industripolitik
Att punkt 44 ändras så att den istället lyder ” Vänsterpartiet förespråkar
en aktiv statlig industripolitik som bland annat ska verka för ett mer
demokratiskt och decentraliserat ägande samt att svensk industri ska
producera samhällsnyttiga varor med riktigt låga utsläpp och exportera
dem till världen.
Att punkt 45 stryks och istället lyder ” För att produktionen och exporten
av hållbara produkter ska kunna öka kan det komma att krävas särskilda
ekonomiska stimulanser.

Globala avtal och handel
Att tillägg görs till punkt 55 efter sista meningen så att avslutningen
lyder ”Ett ambitiöst och bindande klimatfondsystem bör utvecklas där
medel omfördelas från de rika länderna till de fattiga för att stärka den
finansiella delen av omställningen”.
Att en ny punkt läggs till efter punkt 60 som lyder ” Vänsterpartiet
verkar för införandet av en så kallad Tobinskatt som beskattar
internationell handel med valuta och viss annan finansiell spekulation.
Skatteintäkterna bör användas på ett sådant sätt att de bidrar till
omställningen på såväl nationell som internationell nivå.
Att en ny punkt läggs till efter den sista på avsnittet ”Globala avtal och
handel” som lyder ” Vänsterpartiet tycker att det krävs starkare och
tydligare bestämmelser som reglerar urbefolkningars rätt till sin mark
och att detta intresse ska överställas exempelvis gruvnäringens intresse
av att exploatera samma mark”.
Hållbara transporter
Att ”framförallt” stryks efter ”Kollektivtrafiken ska” på punkt 93.
Att tillägg görs till punkt 95 efter sista meningen så att avslutningen
lyder ” Ekonomiska stimulanser och riktade ekonomiska stöd från statens
sida kan krävas till små och medelstora åkerier för att de ska ha råd med
omställningen till fosilfria bränslen”.
Ansvarsfull mineralpolitik
Att en ny punkt läggs till efter punkt 134 som lyder ” Vänsterpartiet
arbetar för att det långsiktigt bara ska vara det folkägda och statliga
bolaget LKAB som bedriver gruvnäring i Sverige. Detta eftersom
bolagets överskott kan användas för att dels stärka lokalsamhällena i
närheten av gruvdriften och d
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