
Motion om konflikten klimaträttvisa och jobben i förslaget till valplattform 

Konflikten mellan miljö/ klimat och jobben/produktionen aktualiserades då Vänsterpartiet 
och övriga riksdagspartier sade ja till uppskov för Heidelberg Cementa Groups fortsatta 
brytning av kalk på Gotland.  
  
För oss som undertecknat denna motion står det beslutet i konflikt med partiprogrammets 
skrivningar på sid 10 om ”Vi människor lever på en planet med begränsade naturresurser, 
vilket sätter ramar för vårt handlande. Graden av vår påverkan på naturen bestäms delvis 
av våra kunskaper och den tekniska utvecklingen, men vi kan inte överskrida 
ekosystemets bärkraft.” 
  
Vi instämmer även med skrivningen på sid 28 i partiprogrammets skrivningar ”Som i all 
politik måste olika legitima intressen vägas mot varandra, men de långsiktiga 
miljöhänsynen måste vara överordnade i den meningen att ett globalt ekologiskt 
sammanbrott aldrig kan kan vara ett pris värt att betala.” 
  
Slutorden i Naomi Kleins bok I lågor Ett brandtal till världen för en green new deal, och att 
vi måste våga utmana ”Men över trettio år senare håller den fria marknadens ideologi att 
upplösas, på samma sätt som glaciärerna smälter och polarisen brister. Och i dess ställe 
uppstår en en ny vision om vad mänskligheten kan vara . Den kommer från gatorna, från 
skolorna, från arbetsplatserna och till och med inifrån den politiska maktens salar. Det är 
en vision som säger att vi allihop, tillsammans, utgör samhällets stoff. Och när det är själva 
livets framtid som står på spel finns det ingenting som vi inte kan uppnå.”  
  
På vilken sida ska Vänsterpartiet stå i denna kamp mellan framtid och forntid? Vi vet vart 
vi står! 
  
Vi yrkar nedanstående tillägg i valplattformen att 
  
på rad 155 lägga in tre nya meningar ” I konflikten mellan klimatet och företagens 
intressen samt löntagarnas jobb ska klimatet prioriteras! 
  
Vänsterpartiet kommer inte fler gånger att stödja ett företag som Cementa som själva 
försatt sig i en situation med sina kortsiktiga beslut för att maximera vinsten utifrån 
marknadens kvartalskapitalism och låta jorden, andra näringar som tex turism, klimatet 
och tillgången till grundvatten förlora. 
  
Vänsterpartiet ska stå på våra barn och barnbarns sida och inte nyliberalismens som offrar 
framtiden och hoppet om en bättre värld, ja nästan allt annat på mammons och 
miljöskadliga jobbs altare. 
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