Nätverket Stockholm + 50
Juni 2022, slut upp för miljö och global rättvisa!
Klimatnödläge, artutrotning och andra överhängande miljöhot.
Detta förenas med växande globala orättvisor och skriande brist
på internationell solidaritet. Vi måste snabbt ändra kurs. Nu finns
ett fantastiskt tillfälle att bilda opinion och påverka!
I juni 2022 ordnas en FN-konferens i Stockholm om miljö och globala rättvisefrågor.
Anledningen är att det gått 50 år sen den första miljökonferensen hölls i Stockholm.
Då bjöd svenska miljöaktivister in till handling, globalt och i Stockholm. Det var i
dessa oberoende och frivilliga aktiviteter som såväl de relevanta frågorna ställdes
som svaren gavs.

Balansen mellan den privata och offentliga makten har tippat åt den förra efter 1972. För att
skapa välfärd åt alla behöver den offentliga sektorn försvaras och förstärkas. Initiativen från
de frivilliga och oberoende folkrörelserna och demokratiskt deltagande spelar en avgörande
roll. Både för att stater ska leva upp till sina åtaganden och för att ändra maktförhållanden.
Detta genom att agera tillsammans lokalt och globalt till försvar för rättigheter och för nya
krav som behövs samtidigt med att skapa gemensamma lösningar här och nu.
En konstruktiv nyorientering för landsbygden och staden behövs. Hälsa, mat, boende,
byggande, produktion, konsumtion, återanvändning, återvinning, transporter, mobilitet,
energi, allt behöver rekonstrueras i enlighet med en hållbar relation till naturen och en
hälsosam livsstil.
Många aktörer vill hjälpas åt, i rent uppsåt eller för att få goodwill, men många drar också
benen efter sig. Och vi hinner inte vänta! Det finns massor att göra idag med hjälp av folkliga
initiativ, lagstiftning, nya institutioner, skatter och upphandling mm, men det går för trögt.
Och omställningen måste vara rättvis både inom och mellan länderna och gentemot
kommande generationer.
Alla rörelser som bygger på deltagande demokrati som tar itu med både det dagliga livets
problem, lokala, nationella och globala frågor måste gå samman för att bygga ett gemensamt
program.

”De kommer att formulera problemen så att saken snarare verkar gälla att lindra
följderna av den nuvarande utvecklingen än att skapa ett nytt sätt att leva.” skrev
initiativtagare till folkliga aktiviteter 1971 inför FN-konferensen. De pekade också på
vikten av att ställa upp för rörelser som kämpar mot förtryck, särskilt i det globala
syd, eller den tredje världen, som det då hette.

Som COP26 Coalition inför FN:s Glasgow-möte om klimatet i november 2021 skriver:
”Insatserna måste grundas på vilka som historiskt gynnats respektive missgynnats.
Ursprungsbefolkningar har utsatts av orsakerna till klimatförändringar i århundraden Det
globala Syd ska inte behöva fortsätta att betala priset från krisen utan måste kompenseras.
Varje lands tillåtna koldioxidutsläpp måste stå i proportion till deras rättvisa andel medräknat
hur mycket de har bidragit till klimatkrisen genom tidigare utsläpp”.

Många människor på jorden har fått det materiellt bättre under de 50 åren sedan
den första FN-konferensen om miljö hölls, men fortfarande är nöden oacceptabel
och klyftorna har ökat. Några procent äger över hälften av tillgångarna. Militära
rustningar och skatteparadis som främjar korruption tynger. Samtidigt är de
planetära hoten idag värre än 1972. 38 tusen miljoner ton koldioxid släpps ut om
året och artutrotningen går 1000 gånger snabbare än då människan började
exploatera naturen på allvar.

Vi kan ha olika uppfattningar om i vilken ordning stegen ska tas mot en omställning. En del vill
se en kombination av statliga regleringar och entreprenöriella insatser. Andra kan hävda
behovet av en systemförändring här och nu.
Men vi är överens om att inte bara stater och marknadsmekanismer kan lösa den
civilisationskris vi står inför och vi menar att storföretagens grepp om den politiska
dagordningen på internationell och nationell nivå måste få ett slut.

Många folkrörelser vänder sig mot att storföretagen har börjat släppas in alltmer
som stakeholders (”sakägare”) i FN. Ett näringsliv kan agera dynamiskt och flexibelt,
men de globala företagens makt, som kan vara större än hela stater, behöver
begränsas. Kortsiktig stordrift och handel utan ekologiska hänsyn är falska lösningar.
Fasthållande vid patent som hindrar tekniköverföring och försvårar skydd för
människor från dödliga sjukdomar som Covid, är också hinder. Att verka för reformer
av ojämlika globala ekonomiska strukturer blir alltmer nödvändigt.

Från Global Day för klimaträttvisa under Glasgow-mötet den 6 november, går stafettpinnen
till Stockholm. Var med och diskutera, hur den 1 juni (dagen innan FN-mötet startar), kan bli
en ny Global Day för miljö och global rättvisa samtidigt med en massmanifestation i
Stockholm. En del idéer från sommaren 1972 kan vara värda att återta, som Folkets Forum,
Olympics of pollution och För en teknik i folkets tjänst, men mycket annat är på gång
Du/ni som vill bidra till det alternativa Stockholm + 50, hör av dig till info@stockholmplus50.se

