Svar på motion till årsmötet i Helsingfors 24.4.2021
Finlands svenska Marthaförbund rf

Centralstyrelsens svar på Helsingfors svenska Marthaförening rf:s motion:
Marthaförbundet – en föregångare i miljö-, klimat- och hållbarhetsarbete
Helsingfors svenska Marthaförening rf föreslår att Marthaförbundet utlyser nödläge
för klimatet och miljön samt omformulerar sin nuvarande miljöpolicy, och att
Marthaförbundet själv eller i samarbete med kretsar, föreningar och distrikt
erbjuder alla medlemmar möjlighet att delta i ett kostnadsfritt introduktionstillfälle i
hur klimat- och miljöfrågor diskuteras på ett konstruktivt sätt.
Marthaförbundet arbetar för att alla ska erbjudas verktyg för en hållbar vardag
genom kunskap inom hushåll, ekonomi och ekologi. En hållbar vardag innebär att vi
ser till helheten. När det gäller exempelvis konsumtionen uppmuntrar vi till
hållbarhet i hela kedjan, från tillverkning, transport och konsumtion till reparation
och sortering, vilket också bidrar till mindre belastning på klimatet och miljön.
Genom projekten Giftfritt dagis och Östersjön 2.0 arbetar Marthaförbundet redan i
dag för att aktivt minska på klimatavtrycket och värna om miljön i vardagen. Därtill
uppmuntrar hushållsrådgivningen alla att minska matsvinnet, och den i år
uppdaterade broschyren Garderoben tar fasta på en hållbar klädkonsumtion.
Vidare har de globala Agenda 2030-målen valts till ett tyngdpunktsområde i
verksamhetsplanen för 2022.
I motionen önskar man att Marthaförbundet utlyser klimat- och miljönödläge. Att
utlysa klimatnödläge är inte endast ett ställningstagande, utan även en uppmaning
till konkreta handlingar och omställningar i den egna verksamheten.
Marthaförbundet anser att klimatfrågan bör tas på allvar och vill vara en
ansvarsfull förebild bland finlandssvenska förbund. Genom att utlysa
klimatnödläge förbinder man sig till att motarbeta klimatförändringarna, att arbeta
för en koldioxidneutral verksamhet och till att utmana beslutsfattare att aktivt
bekämpa klimatförändringen.
I motionen framförs en önskan om att man uppdaterar förbundets miljöpolicy från
år 2014. Vi delar motionärens uppfattning om att en uppdatering av policyn är på
sin plats, där även verksamhetens klimatpåverkan beaktas.
I motionen lyfter man vidare fram att vi med handlingsberedskap och kunskap kan
åstadkomma förändring och att behovet av förändring när det gäller miljö-och
klimatkrisen är akut. Dialogpaus-modellen, utarbetad av Jubileumsfonden för
Finlands självständighet Sitra, är ett verktyg som kunde användas för att diskutera
klimatfrågan. Modellen ger möjlighet till ett jämlikt bemötande samt till att stanna
upp och i lugn och ro reflektera över ett ämne som är svårt att greppa. Dialogpausmodellen bygger på att man i dialogen använder ett vardagsnära språk, berättar
om sina erfarenheter, respekterar varandra och på att diskussionen är konfidentiell
och att man därmed får en djupare förståelse för ett ämne. Genom fortbildning i
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hur man bäst diskuterar klimatfrågan med sina medmänniskor kan
Marthaförbundet genomföra sitt uppdrag: att ge verktyg för en hållbar vardag. Det
viktiga är att på ett vardagsnära sätt diskutera klimatfrågan, argumentera för
klimatnödläge och beskriva klimatkrisens effekter på vår framtida existens.
Centralstyrelsen för Marthaförbundet föreslår för årsmötet:
• att Marthaförbundet utlyser klimat- och miljönödläge samt omgående påbörjar
arbetet med att inom förbundet på alla nivåer fördjupa sig i klimatfrågan. Målet är
att införa klimatfrågan i verksamhetsplanen för år 2023 och göra året till ett
klimatår,
• att Marthaförbundet under 2022 antar en ny miljöpolicy som betraktar
klimatnödläget ur ett bredare perspektiv och erbjuder konkreta riktlinjer för
verksamheten på alla nivåer: medlemmar, kretsar, föreningar och distrikt,
• att Marthaförbundet aktivt börjar använda bland annat Dialogpaus-konceptet för
att diskutera klimatnödläget och för att inspirera marthor att diskutera
klimatfrågan på ett konstruktivt sätt.

