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SOLIDARITETSFÖRENINGEN I NORDOST (SOL) 
Det står inte rätt till i vår värld. Mycket måste förändras. Mänsklighetens ödesmättade frågor kan 

endast lösas gemensamt. Klyftan mellan rika och fattiga länder, miljöförstöringen, klimatet, 

flyktingströmmar, pandemier, krig och kärnvapen. Ingen enskild kan ensam undanröja dessa hot 

mot framtiden. Vi ska leva på vår jord tillsammans, vi är ömsesidigt beroende av varandra och vi 

har ett ansvar för kommande generationer. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. 

Solidaritet kommer från franskans solidarité, av latinets solidus [1], som betyder ’hel’, ’gedigen’, 

’fast’, ’enhetlig’, sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, land eller i hela världen 

med beredskap för inbördes hjälp. Ordet solidarité syntes i tryck första gången i Encyclopédie 

(1865) [2], och det var från början en term inom franskt rättsväsen som betecknade det som 

fortfarande kallas solidariskt ansvar. Principen kunde uttryckas som ”en för alla, alla för en”, vilket 

innebar att begreppet solidaritet också kunde användas i både sociala och politiska sammanhang. 

Sammanhållningen syftar på att man är beredd att hjälpa till inom gemenskapen. I ett solidariskt 

samhälle skall varje människa göra sådant som är nödvändigt för allas välfärd [3]. ]. Begreppet blev 

populärt från och med 1840-talet, i samband med att det också etablerade sig i andra europeiska 

språk som tyska (Solidarität [4]), engelska (solidarity, från 1829 [2]) och svenska (solidaritet) [3]. 

Solidaritet ses av Solidaritetsföreningen i Nordost som ett uttryck för värdegrunden ”alla 

människors lika värde” och som ett fundament för ett inkluderande, hållbart och sammanhållet 

samhälle. 

Internationell solidaritet är ett politiskt begrepp som innebär såväl politisk handling som handling 

inom förening, nätverk eller folkrörelse motiverad av solidaritet med människor som, främst i tredje 

världen, drabbats av krig, förtryck eller fattigdom. Begreppet förekommer numera inom 

grupperingar av flera olika politiska riktningar och används av humanitära hjälporganisationer, 

såväl internationella som nationella och regionala.  

 

 

Bild 1: Ensamkommande flyktingbarn, från Malung-Sälens kommun, 2020-09-16 

Solidaritetsföreningen i Nordost är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som i första 

hand vänder sig till medmänniskor i Stockholms nordostkommuner, d.v.s. Danderyd, Norrtälje, 

Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Solidaritetsföreningens syfte är att främja solidaritet med 
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människor i andra länder men också med utsatta människor i Sverige, t ex hemlösa, flyktingar och 

invandrare som försöker få fotfäste i det svenska samhället. Föreningen bedriver opinionsbildande 

verksamhet, främst genom studiecirklar, föreläsningar, seminarier, kulturprogram, namninsamlingar 

och andra utåtriktade aktioner. Verksamheten bedrivs i nära samarbete och samverkan med lokala 

organisationer och grupper som har liknande syfte. Information av och om Solidaritetsföreningen i 

Nordost finns på föreningens hemsida (https://solidaritetnordost.se) och på föreningens offentliga 

Facebooksida (https://www.facebook.com/solidaritetnordost ).  

I Principprogram för solidaritet presenterar vi vår syn på vad solidaritet är och vad det innebär, ger 

exempel på hur solidaritet kan yttra sig, samt även aktuella fokusområden och mål för 

Solidaritetsföreningen. Aktuella solidaritetsaktiviteter, -mål och -krav, är konkretiseringar av 

Principprogrammet och de publiceras och beskrivs i våra media, dvs på vår Facebooksida och på 

vår hemsida. Basen för Principprogrammet är grundvärderingen att alla människor har absolut lika 

värde och värdighet. Denna grundvärdering gör att vi ser oss alla som världsmedborgare, och att det 

därmed finns mer som förenar oss människor än vad som skiljer oss åt, oberoende vart i världen vi 

lever eller bor, oberoende av vår historia, våra individuella preferenser och våra individuella styrkor 

och svagheter. Vi tänker alltså globalt, men vi agerar lokalt.  

Principprogrammet beskriver olika aspekter av solidaritet, som Solidarisk flyktingpolitik, Solidaritet 

med utsatta i Sverige, Internationell solidaritet och fredsarbete, samt slutligen Miljö, klimat och 

folkhälsa. Dessa aspekter av solidaritet är beroende av varandra och förutsätter varandra. Det finns 

alltså inga distinkta gränser mellan dem, och innebär fokus på en av aspekterna en grundlig 

reflektion över hur den förhåller sig till andra solidaritetsaspekter. Exempelvis är solidaritetsarbete 

för de hemlösa kopplat till aktuell flyktingpolitik, integrationsarbetet, folkhälsan och kommunal 

bostadspolitik. Ett annat exempel är arbetet för att möta klimathotet, som förutsätter att vi även 

reflekterar över hur det arbetet förhåller sig till solidaritet med såväl framtida generationer, som 

solidaritet med utsatta i Sverige, men även solidaritet med människor i tredje världen och 

fredskampen. Det är de rikaste länderna och människorna som orsakar de absolut största negativa 

klimatförändringarna, medan det är de mest utsatta och fattiga i världen, men även i vår del av 

världen och i Sverige som drabbas hårdast. Återigen, tänk globalt som en världsmedborgare, men 

agera lokalt. 

 

 

https://solidaritetnordost.se/
https://www.facebook.com/solidaritetnordost
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EN SOLIDARISK FLYKTINGPOLITIK 

  

Bild 2: UNHCR:s karta över de länder som signerat FN:s Flyktingkonvention 

 

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR [5] var 1% av världens befolkning på flykt 2020, och 85 % av 

alla människor på flykt befinn sig i utvecklingsländer. Av dessa cirka 68,5 miljoner flyktingar 

klassas 40 miljoner som ”internflyktingar”, dvs de är flyktingar i sitt eget land, medan 25,4 miljoner 

är på flykt i annat land och 3,1 miljoner flyktingar söker aktivt asyl. Av de flyktingar som befann sig 

utanför sitt land den 18:e juni 2020, kom två tredjedelar från enbart fem länder [6]: Syrien (6.6 

miljoner), Venezuela (3.7 miljoner), Afghanistan (2.7 miljoner), Sydsudan (2.2 miljoner), Myanmar 

(1 miljon). 

Flyktingkrisen är en global kris, inte en nationell eller en regional kris och hela världen måste möta 

den tillsammans. Solidaritet är grunden för all verksamhet i vår förening, och det är vår övertygelse 

att solidaritet är en förutsättning för att kunna skapa ett inkluderande, hållbart och sammanhållet 

samhälle i vår del av världen. Vårt flyktingmottagande, vår asylpolitik och vår integration  måste 

präglas av denna grundsyn. Vi ska leva här tillsammans  och vi är ömsesidigt beroende av varandra. 

FLYKTINGMOTTAGANDET 

1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, populärt kallad FN:s Flyktingkonvention [7] 

eller Genèvekonventionen, behandlar det grundläggande skyddet för människor som är hotade och 

inte har möjlighet att få skydd i sitt hemland. 1967 utvidgades konventionen genom ett 

tilläggsprotokoll, New York-protokollet, så att den inte längre var begränsad till flyktingar från 

Europa och tidsperioden före 1951. Konventionen reglerar staternas skyldigheter i förhållande till 

flyktingar. Konventionen definierar också vilka personer som räknas som flyktingar, och vilka som 

inte räknas dit, som till exempel krigsförbrytare. Flyktingar enligt konventionens definition kallas 

ofta konventionsflyktingar. Sverige liksom 141 andra av FN:s medlemsländer hade 2015 anslutit sig 

till både Flyktingkonventionen och New York-protokollet [8], som tillsammans utgör grunden för 

FN:s flyktingkommissariats verksamhet. 

Solidaritetsföreningen i Nordost: 

 Kräver att samtliga kommuner i Stockholm nordost tar sin del av ansvaret för flyktingar som 

kommer till Sverige. 

 Föreslår att samtliga kommuner i Stockholms nordost, som inte redan har en dedikerad 

flyktingmottagare och integrationssamordnare, skyndsamt inrättar en sådan tjänst. 

 Informerar om och stödjer de lokala föreningar och grupper som är engagerade i 

flyktingmottagandet. 
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ASYLPOLITIKEN 

EU:s stadga (1967) [9] befäster den grundläggande rätten till asyl med formuleringen ”Rätten till 

asyl ska garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och 

protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning”. Asylrätten betyder att 

personer som befinner sig utanför sitt hemland har rätt att söka och få skydd från förföljelse. FN:s 

flyktingkonvention från 1951 innehåller det grundläggande skyddet för människor som är hotade 

och inte har möjlighet att få skydd i sitt hemland. I artikel 18 i EU:s stadga (1967) om de 

grundläggande rättigheterna befästs rätten till asyl. 

I Sverige har asylrätten tidigare legat på minst samma nivå som de internationella konventioner som 

Sverige tillträtt. Men 2016 beslutade riksdagen om tillfälliga begränsningar i asylrätten [10].  

Begränsningarna av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige gäller till 2021. En 

parlamentarisk utredning tillsattes 2019 för att föreslå vad som ska gälla framöver [11]. Flera av de 

tillfälliga begränsningarna kvarstår [12]   

Solidaritetsföreningen i Nordost är starkt kritisk till den nuvarande asylpolitiken och instämmer i 

de krav som ställts av flera ideella föreningar till exempel Röda Korset, Amnesty International och 

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Solidaritetsföreningen står bakom uppropet och 

kampanjen Håll ihop Sverige - flyktingamnesti för ensamkommande.  

Solidaritetsföreningen i Nordosts viktigaste krav på den svenska asylpolitiken är: 

• Huvudregel måste vara permanenta uppehållstillstånd (PUT).   

• Asylprövningen måste vara rättssäker och med korta handläggningstider.  

• Barnperspektivet måste integreras i hela asylprocessen. 

INTEGRATIONEN 

I Sverige ska vi på bästa sätt bidra till att människor på flykt ska bli fullvärdiga medlemmar i vårt 

land. Detta innebär att mottagande och integration av flyktingar ska utgå från alla människors lika 

värde och lika rättigheter. Till detta måste också kopplas de skyldigheter som vi alla har i ett 

solidariskt samhälle, där vi alla är beroende av varandra. 

Solidaritetsföreningen i Nordost: 

 Bildar opinion för en solidarisk och human asylpolitik.  

 Bidrar till att nyanlända snabbt ska kunna integreras i vårt samhälle. 

 Informerar om och samarbetar med de lokala föreningar och grupper som är engagerade i 

integrationsprocessen. 

 



 

7 
 

SOLIDARITET MED UTSATTA I SVERIGE 

 

Bild 3: Hemlösheten ökar i Sverige (2020-06-05) 

Sverige ratificerade 1971 FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

(IKESKR). Därför är det kommuners, regioners och statens folkrättsliga ansvar att tillgodose alla 

människors grundläggande behov av bostad, sjukvård, vatten och sanitet [13]. Amnesty 

International har påpekat att konventionen vore mer förpliktigande om Sverige valde att 

underteckna FN:s tilläggsprotokoll 2008 om enskild klagorätt [14]. I vilket fall som helst gäller 

kommunens ansvar även hemlösa.  

Med utsatta i Sverige avser vi det ökande antalet hemlösa, utsatta EU-medborgare, äldre och 
individer med funktionsvariationer. Även långtidsarbetslösa och det allt större antalet utförsäkrade 

från försäkringskassesystemet ingår i gruppen utsatta i Sverige. 

HEMLÖSA 

I Sverige är andelen hemlösa större än i övriga nordiska länder [15]. Drygt 33 000 hemlösa personer 

anges Socialstyrelsens nationella kartläggning 2017 [16] 

Drygt 33 000 hemlösa personer rapporterades i Socialstyrelsens nationella kartläggning 2017 [16]. 

”Ingen väljer bort en egen bostad – hemlöshet kan drabba alla. I takt med att bostadsbristen ökar i 

Stockholm har det blivit än svårare för människor i ekonomisk utsatthet att få och behålla en bostad.  

Det ställs i dag höga krav på den som vill ha ett eget boende. Stora grupper av människor har inte 

tillräckligt höga inkomster eller en prickfri ekonomisk historia för ett hyreskontrakt och kan heller 

inte köpa en bostad. De är helt utestängda från dagens bostadsmarknad” [17].   

Enligt Socialstyrelse, som är den myndighet som tar fram statistik om hemlöshet i Sverige, har 

hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden framför allt strukturella orsaker som bristen på 

lämpliga bostäder, hyresnivåer som hushåll med genomsnittliga eller lägre inkomster inte klarar och 

höga krav för att godkännas som hyresgäst [17]. Kommunens socialtjänst har en viktig uppgift när 

det gäller att förebygga hemlöshet och har enligt socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att ge enskilda 

individer olika former av stöd [18]. Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att 

människor som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. För att få 

rätt till bistånd krävs att den sökande inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå 

och stödet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv [19]. 

Amnesty International har framhållit att Sverige behöver en nationell, strategisk och 

rättighetsbaserad hemlöshetspolitik. En bostad är en rättighet och en förutsättning för flera andra 

mänskliga rättigheter. Utan en bostad är det svårt att ta sig ur fattigdom. Har man en bostad är det 

lättare att fullgöra sina medborgerliga skyldigheter. 
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Solidaritetsföreningen i Nordost: 

 kräver att samtliga kommuner i Stockholm nordost ska ha långsiktiga strategier och 

effektiva program för att motverka hemlöshet. 

 kräver att samtliga kommuner i Stockholm nordost ska utreda och regelbundet redovisa 

situationen för hemlösa 

UTSATTA EU-MEDBORGARE 

Enligt FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (IKESKR), som Sverige 

ratificerade 1971, har stat och kommun ett folkrättsligt ansvar att tillgodose alla människors 

grundläggande behov av bostad, sjukvård, vatten och sanitet [13]. Romer är en utsatt grupp vars 

mänskliga rättigheter ofta kränks. De ska ha samma rättigheter som andra EU-medborgare. Att 

införa tiggeriförbud för att tvinga bort romerna från den egna kommunen är ingen lösning. 

Tvärtom, tiggeriförbud legitimerar diskriminering av romer.  

Enligt Stadsmissionens uppskattning befinner sig ca 900 utsatta EU-medborgare i Stockholms län. 

Enligt polisens beräkning är de 2500 i Stockholms län och 5000 totalt i Sverige. Hur många av dem 

som tigger är oklart, men enligt polisens uppskattning tigger ungefär 500 personer på Stockholms 

gator idag. I en aktuell utredning genomförd av Länsstyrelsen i Stockholm på regeringens uppdrag 

uppskattas totalt ca 4 800 utsatta EU-medborgare befinna sig i Sverige [20], och antalet har varit 

konstant i flera år. 

Stockholms Stadsmission, som är en av de organisationer med störst erfarenhet av att möta EU-

medborgare som lever i utsatthet skriver så här om sina erfarenheter: ”Majoriteten av de individer 

som kommer till Sverige och tigger på gatorna är personer som redan är marginaliserade av 

samhället, oavsett om de stannat kvar i sitt hemland, hamnat i ett annat europeiskt land eller tagit 

sig hit till Sverige. En stor andel är romer från Rumänien och tillhör en av samhällets mest 

diskriminerade och marginaliserade grupp. Det är individer som inte ens i sitt eget hemland har 

grundläggande medborgerliga rättigheter. För dem är tiggeriet ett desperat försök att försörja sig 

själva och de familjer som ofta är kvar i hemlandet och lever långt under existensminimum. Ofta 

lämnar man barn och familj kvar i hemlandet. De EU-medborgare som försörjer sig genom att tigga 

samlar ihop en mindre summa som ska gå till försörjning för dem själva såväl som till deras 

familjer. Det handlar om en grupp individer som lever i extrem fattigdom och utsatthet, oavsett land 

de befinner sig i.” [21] 

Danderyd och Täby är två kommuner i Stockholm Nordost som har infört tiggeriförbud, med 

huvudmotiveringen att det är en ordningsfråga. Man anser att de få personer det handlar om stör 

gatubilden. Förslag att införa tiggeriförbud har diskuterats i fler nordostkommuner. 

Solidaritetsföreningen anser detta vara ett uttryck för en brist på humanism. Människor i svåra 

situationer måste kunna få be en medmänniska om en solidarisk handling. I sin kampanj mot 

tiggeriförbud säger Amnesty International: ”Varje dag sitter EU-medborgare från östra Europa på 

gatorna här i Sverige. Många har inte haft något annat val än att lämna sitt hemland och sina barn 

för att hitta försörjning. De är människor. Med rättigheter. Trots det saknar de tak över huvudet, 

tillgång till sjukvård, vatten och sanitet och blir bortkörda av polisen. De utsätts dagligen för 

omfattande kränkningar och diskriminering. Därför driver vi nu kampanjen Också människa. Vi 

kräver att svenska myndigheter lever upp till sina rättsliga åtaganden och garanterar att  mänskliga 

rättigheter gäller för alla, alltid!” [22]. Solidaritetsföreningen ställer sig helhjärtat bakom Amnestys 

kampanj ”Också människa”. 

Solidaritetsföreningen i Nordost: 

 Säger nej till tiggeriförbud! 

 Kräver insatser sätts för att ge utsatta EU-medborgare en människovärdig tillvaro. 
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INTERNATIONELL SOLIDARITET OCH FRED 

 

Bild 4: Fredsgloben, Italien 2007 

INTERNATIONELL SOLIDARITET 

Solidaritetsföreningens har som utgångspunkt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter [23], som 

antogs av FN:s generalförsamling den 10:e december 1948. Deklarationens 30 artiklar erkänner det 

inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och att deras lika och obestridliga rättigheter 

är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen.  

Internationell solidaritet, liksom alla andra former av solidaritet, grundas i en insikt om att vi alla är 

väldsmedborgar och att det därmed finns mer som förenar oss människor än vad som skiljer oss åt, 

oberoende vart i världen vi lever eller bor. De materiella förutsättningarna för en värld där alla har 

rätt och möjlighet till arbete och försörjning, utbildning och hälsa har aldrig varit bättre än idag. 

Ändå består orättvisorna mellan den rika och den fattiga världen, och inom länder ökar skillnader 

och ojämlikhet. Den orättvisa världsordningen slår särskilt hårt mot kvinnor. En majoritet av dem 

som lever i extrem fattigdom är flickor och kvinnor. Ofta är möjligheten till utbildning och hälsa 

kopplad till kön och i krig och konflikter används sexualiserat våld som ett maktmedel. Reaktionära 

stater använder våld och hot om våld som ett medel att upprätthålla och stärka ett auktoritärt styre, 

och reaktionära rörelser attackerar demokratin och försöker splittra befolkningen genom att sprida 

hat, hot och våld. 

Internationell solidaritet är ett begrepp som kan innebära väldigt olika ställningstaganden på en 

mängd olika nivåer. Från aktivt deltagande i den internationella brigaden under spanska 

inbördeskriget till det svenska biståndet till olika FN-organ, från försäljning av Vietnam- och 

Chilebulletinen på 70-talet till kamp för mänskliga rättigheter år 2020 i Polen, Iran och Sverige, 

från stöd till Palestinas folk i dess kamp för en egen stat, till kamp mot förtryck var det än 

förekommer. Även initiativ som Fair Trade och aktivt arbete mot vapenhandel till repressiva och 

diktatoriska regimer och för fred är naturliga komponenter av internationell solidaritet. 

Solidaritetsföreningen i Nordost har medlemmar som har gedigen kunskap och erfarenhet av 

solidaritetsarbete i vissa länder. 

Solidaritetsföreningen i Nordost: 

 Stödjer delar av de informations- och internationella solidaritetsarbeter som utförs av 

solidaritetsgrupper som är aktiva i Sverige. 
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 Stödjer helhjärtat Fair Trade. 

 Samarbetar med Folkbildningsföreningen för Ftihet – Eduardo Madariaga i Österåker, som 

har ett omfattande solidaritetsengagemang för Latinamerika, Afrika och Asien.  

FREDSARBETE OCH KÄRNVAPENHOTET 

Att förbjuda kärnvapen är en fråga om solidaritet med kommande generationer. Det finns runt 

15000 stridsspetsar laddade med kärnvapen i världen. USA och Ryssland har runt 7000 var, resten 

är spritt på Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea. Om endast fem 

kärnvapen skulle smälla av hamnar vi i en nukelär höst, vilket vore förödande i sig. Ett 

kärnvapenkrig kan förstöra i stort sett allt liv på jorden. 

År 2017 antog FN med en överväldigande majoritet den konvention som ska förbjuda kärnvapen 

TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Senare samma år tilldelas ICAN 

(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) Nobels fredspris för de insatser som 

möjliggjorde FN-beslutet. ICAN hade lyckats samla en bred opinion bakom förbudet mot 

kärnvapen. I oktober 2020 hade 50 länder ratificerat kärnvapenkonventionen och den kan därmed 

bli juridiskt bindande. Detta är ett viktigt FN-beslut och ett viktigt steg för mänskligheten. Kemiska 

vapen och biologiska vapen är sedan tidigare förbjudna enligt internationell lag. Kärnvapen har 

hittills varit de enda massförstörelsevapen som inte varit förbjudna. Nu har möjligheten ökat att helt 

avskaffa kärnvapen. Men det förutsätter fortsatt opinionsbildning. 

2017 röstade Sverige i FN för konventionen, men har sedan inte ratificerat den. Det finns en lång 

svensk tradition av internationellt engagemang mot kärnvapen och det är märkligt att just Sverige 

hittills avstått från att ratificera detta förbud. Sverige brukar ha en stark röst i nedrustningsfrågor 

och en överväldigande majoritet av svenska folket vill att Sverige ska ratificera kärnvapenförbudet. 

För att kärnvapenmakterna ska lyssna krävs fortsatt starka påtryckningar.  

Enskilda länder och regioner kan bidra genom att förklara sig som kärnvapenfria zoner. Idag finns 

flera sådana områden: Latinamerika och Karibien, södra Stilla Havet, Sydostasien, Mongoliet, 

Centralasien och Afrika. För närvarande omfattar kärnvapenfria zoner mer än 50 % av jordens 

landyta. Flera städer deltar i opinionsbildningen genom att ansluta sig till ICAN Cities Appeal till 

stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud. Det gäller till exempel Hiroshima, Paris, Geneve, 

Washington. Göteborg har som första stad i Sverige [24] hörsammat ICAN Cities Appeal [25]. 

Solidaritetsföreningen i Nordost: 

 Uppmanar regeringen att ratificera FN:s konvention mot kärnvapen (TPNW, Treaty on the 

Prohibition of Nuclear Weapons) 

 Uppmanar Stockholms nordost-kommuner att ansluta sig till ICAN Cities Appeal – till stöd 

för FN:s konvention om kärnvapenförbud. 

 Samarbetar med andra nationella, regionala och lokala fredsorganisationer och grupper för 

att bilda opinion mot kärnvapen. 
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KLIMATET OCH MILJÖN 

 

Bild 5: Skogsbrand i Kalifornien, 2018 

 

Miljö, klimat och folkhälsa hänger intimt samman. Arbetet mot negativa klimatförändringar är i 

mångt och mycket ett solidaritetsarbete för framtida generationer – i hela världen. 

KLIMATET 

Klimatkrisen är den största utmaning som mänskligheten står inför. Redan idag möter vi 

konsekvenserna av den globala uppvärmningen i form av mer extrema väderförhållanden, 

svältkatastrofer, klimatflyktingar. Redan dag hotas stora områden i världen att bli obeboeliga på 

grund av de klimatförändringar, som till stor orsakas av vår förbrukning av fossila bränslen och vår 

rovdrift av vår gemensamma planet. Många experter ser ökad risk för framtida väpnade konflikter i 

kampen om jordbruksmark och vatten Idag bedöms Sverige förbruka fyra gånger så mycket 

resurser, som vår planet långsiktigt klarar av.  

Enligt WHO påverkar klimatförändringarna de sociala och miljömässiga hälsofaktorerna, som ren 

luft, säkert dricksvatten, tillräcklig mat och säkert skydd. Mellan 2030 och 2050 förväntas 

klimatförändringarna orsaka cirka 250 000 ytterligare dödsfall per år på grund av undernäring, 

malaria, diarré och värmestress [26]. 

 Vid FN:s klimattoppmöte december 2015 i Paris kom världens länder överens om ett nytt 

klimatavtal, det så kallade Parisavtalet (se tex [27]), som ska börja gälla senast år 2020. Den globala 

temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader, med sikte på 1,5 grader. Enligt Parisavtalet, 

förbinder sig länderna även att öka anpassningsförmågan för skadliga effekter av 

klimatförändringarna, samt att anpassa de finansiella flödena så att de går att förena med minskade 

utsläpp av växthusgaser. Parisavtalet har lågt satta mål och bygger på frivilliga åtaganden. Inte ens 

miljömedvetna länder som Sverige, Tyskland och Frankrike bedöms klara sina åtaganden enligt 

Parisavtalet. Upprepade varningar från ledande klimatforskare pekar på att effekterna av 



 

12 
 

klimatkrisen inte handlar om ”nån gång i framtiden” utan här och nu. Att mycket redan utspelas 

framför våra ögon. Nyare rapporter från FNs klimatpanel IPCC förskräcker [28], forskarna slår fast 

vad som är att vänta vid 2 graders uppvärmning: kollapsad matförsörjning, kraftigt minskade 

skördar i Kina, Indien och också i Europa och USA. Lägg därtill artutrotning, smältande isar vid 

polerna, krig, klimatflyktingar och havsnivåhöjningar.  

 

Solidaritetsföreningen i Nordost förordar ett solidariskt klimatarbete utifrån tre 

solidaritetsaspekter: 

 Solidaritet med vårt globala och lokala ekosystem och bevarande av artmångfalden. 

 Solidaritet med en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling av fattiga länder i 

tredje världen, dvs de rika länderna måste gå före i omvandlingen till en värld utan fossila 

bränslen.  

 Solidaritet med framtida generationer genom att uppmuntra klimatsmarta val i vår vardag. 

Solidaritetsföreningen i Nordost: 

 Stödjer internationella initiativ med fokus på att finansiera projekt i utvecklingsländer för att 

motverka negativa effekter av klimatförändringar, och för att bevara den biologiska 

mångfalden. 

 Stödjer och samarbetar med lokala föreningar och nätverk som t.ex. Fridays For Future 

[29], Klimatsmart Vallentuna [30] och Ett hållbart Täby [31]. 

 Verkar för att kommunerna i Stockholm nordost ska ansvar för och begränsa sin 

klimatpåverkan, följa Parisavtalet och aktivt ta råd av aktuell klimatforskning. 

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och många av Sveriges miljöproblem 

kan inte lösas inom landet. Samtidigt påverkar svensk konsumtion och produktion miljön i andra 

delar av världen. En ambitiös miljöpolitik såväl inom Sverige, som inom EU men även 

internationellt, är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra miljökvalitetsmål.  

Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer fram i samspelet mellan 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte 

får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Genom ett 

internationellt miljöarbete bidrar vi även till genomförandet av de sjutton globala hållbarhetsmål 

som definieras i FN:s Agenda 2030. Agenda 2030 antogs av FNs Generalförsamling den 25:e 

september 2015 [XXX], och av Sveriges regering 2016-04-07 [xx].  

Agenda 2030 är en handlingsplan för alla människors, planetens och vårt eget välstånd. Den syftar 

också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Vidare erkänns att avskaffandet av alla former 

och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom. De globala målen ska genomföras i FN:s 

samtliga medlemsländer, oavsett deras ekonomiska förutsättningar [XX]. 

Sveriges riksdag har beslutat att vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem 

till kommande generationer. [34] 

Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Det svenska miljömålssystemet består av 

ett generationsmål, formulerat som "det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 

generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 

miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser" [35], 16 miljökvalitetsmål och ett tjugotal 

aktuella etappmål.  

Generationsmålet [35] visar riktningen för vad som måste göras inom en generation för att 

miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är alltså ett övergripande mål som inriktar den 

svenska miljöpolitiken och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället, även på 
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kommunal nivå. Generationsmålets sju så kallade strecksatser förtydligar målets innebörd och visar 

vad miljöpolitiken ska fokusera på, nämligen att: 

 Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att 

långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

 Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 

hållbart. 

 Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva 

inverkan på människors hälsa främjas. 

 Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 

 En god hushållning sker med naturresurserna. 

 Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på 

miljön. 

 Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som 

möjligt. 

De 16 miljökvalitetsmålen [36] beskriver vad som ska uppnås. Generationsmålet är tillsammans 

med de 16 miljömålen ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika 

miljöupplevelser. Riksdagen beslutade den 28 april 1999 att det skulle finnas femton nationella 

miljökvalitetsmål för Sverige. I november 2005 antogs ett sextonde miljökvalitetsmål om biologisk 

mångfald. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den 

nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för 

miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, 

länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers. [34] 

Etappmålen [37] är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 

De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Etappmålen ska alltså 

underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. . Ett trettiotal etappmål 

finns för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och inom områdena Avfall, Biologisk 

mångfald, Cirkulär ekonomi, Farliga ämnen, Hållbar stadsutveckling, Luftföroreningar och Minskat 

matsvinn 

Ett viktigt syfte med etappmålen, och miljökvalitetsmålen, är att de ska vara vägledande för allas 

miljöarbete, såväl regeringens som myndigheters och övriga aktörer. Varje år presenteras rapporten 

Årlig uppföljning av miljömålen. I denna redovisas de åtgärder som vidtagits föregående år för att 

nå miljömålen. En gång per mandatperiod görs även en fördjupad utvärdering av möjligheterna att 

nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 

Naturvårdsverket har ansvar för samordning av uppföljningen av sju av miljökvalitetsmålen, Havs- 

och vattenmyndigheten för tre och Boverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, 

Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning har ansvar för 

samordning av uppföljningen av ett var av de övriga sex målen. Naturvårdsverket har dessutom ett 

ansvar att samordna hela miljömålsuppföljningen. Regionalt och lokalt arbete för att nå och följa 

upp målen görs av Skogsstyrelsen, respektive länsstyrelse och kommunerna. 

Solidaritetsföreningen i Nordost verkar för att: 

 Sveriges regering och riksdag ska verka för ett aktivt och solidariskt stöd till genomförandet 

av Agenda 2030 i världens utvecklingsländer. 

 Samtliga kommuner i Stockholm Nordost ska formulera en miljö- och klimatvision samt 

tydliga och mätbara årliga etappmål. 

 Samtliga kommuner i Stockholm Nordost ska ha en kommunalt finansierad Miljö- och 

klimatstrateg, med uppgift att utveckla och koordinera kommunens miljö- och klimatarbete, 

och ansvara för att en årlig resultatutvärdering av årets åtgärder görs.   
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