Reservation ärende 15 Kommunfullmäktige 210622-23: Program för ekologisk hållbar
utveckling LundaEko 2021-2030.
Feministiskt Initiativ vill inleda med att beklaga förseningen av antagandet av detta program
som utgör en hörnsten för kommunens insatser på klimat- och miljöområdet. Som vi alla vet
tickar klockan och varje miljö- och klimatåtgärd som skjuts fram kan komma att kosta oss,
kommande generationer och naturen dyrt.
Med detta sagt vill vi tacka alla som i likhet med oss har bidragit till utformningen av det nya
LundaEko och sett till att ett uppdaterat program nu har beslutats om. Särskilt tack riktar vi
till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott.
Det kan sägas mycket om den pågående klimatkrisen och tidigare beslut som gått tvärtemot
det som behöver och måste göras på klimat- och miljöområdet. Här kan vi tala om
utbyggnaden av E22, låga ambitioner gällande cykling och kollektivtrafik, minskningen av
ekologisk mat i kommunens verksamheter, ovilja att tillmötesgå klimatinitiativ och avsaknad
av god dialog med aktivister. Med detta sagt väljer vi i Feministiskt Initiativ att fokusera på
vägen framåt. En väg där Lund inte bara bidrar och hjälper till, utan där kommunen utgör ett
sant Grönt Föredöme genom att kapa egna utsläpp, minskar bilåkandet, tillgängliggör gröna
färdsätt, kraftigt eskalerar satsningar på energieffektiviseringar, kolinlagrar i mark och
växtlighet samt inrättar klimatsmart kost med mer vegetabilier. Precis som gällande klimat
bör Lund även vara ett Grönt Föredöme på miljöområdet. Detta genom att bland annat
begränsa såväl mikroplaster som risker kopplade till strålning och buller. För invånarnas och
mångfaldens skull.
Utöver förseningen av programmet beklagar vi även avsaknaden av stöd för de progressiva
tillägg och ändringar som yrkades av de rödgrönrosa partierna. Särskilt beklagar vi
avsaknaden av stöd för Feministiskt Initiativs ändringsförslag gällande ökad ekologisk och
vegetabilisk kost i kommunens verksamheter samt förebyggande policy gällande strålskydd
som vi länge sett att det finns behov av, särskilt i anslutning till European Spallation Source,
ESS, och andra kommunens forskningsanläggningar.
Vi reserverar oss till förmån för våra egna yrkanden.
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