
Vad är den hållbara 
omställningens politik?

SOS - Ställ om Sverige

Känner Du, liksom vi, en stark oro över vart vi är på väg, över hur vår pla-
net mår, hur våra barn och barnbarn ska leva sina liv, över allt omänskligt 
lidande runt om i världen, över hur orättvist resurser fördelas, hur rädsla 
och brutalitet sprider sig, hur själva grunden för demokratin hotas?

Vill Du låta omsorg om Jorden och människorna och en rättvis fördel-
ning av resurser vara politikens mål? Vi tror det är en möjlig framtid!

Vi menar att det går att ändra på saker och ting. Att allas röster fortfa-
rande räknas. Vi menar att inget annat än ett systemskifte – en hållbar 
samhällsomställning – räcker för att vi ska kunna göra tillräckligt mycket. 
Vi tror att det skulle skapa ett bättre samhälle än det vi har idag. 
     Möjligheterna finns där du bor och i den framtid du vill att dina barn 
och barnbarn ska ha. Det är dags att visa det nu. Vi börjar där vi står. 
     Söderhamn kan gå före och bli Sveriges första omställda kommun!

Med en politik för omställning skulle Söderhamn kunna bli först med att:

• Garantera alla kommuninvånare ekonomisk trygghet, ekonomisk 
rättvisa och social välfärd. Söderhamn inför basinkomst för alla.• Sätta lokalsamhällets och landsbygdens utveckling före globalisering-
en. I stället för långväga transporter och avveckling av skolor, affärer och 
service utvecklas hållbara lokala ekonomier.• Ta fram lokala omställningsplaner för byar, bygder, orter och stadsdelar. 
Alla medborgare bjuds in till rådslag om hur en hållbar framtid ska utfor-
mas där man bor. Lokala kommundelsnämnder införs där möjlighet finns.• Ta fram omställningsplaner för kommunens organisationer och verk-
samheter. Alla företag uppmanas att ta fram liknande planer.• Säkra livsmedelsförsörjningen med närproducerad, giftfri och ekolo-
giskt hållbar mat. I kommunens skolor och äldreomsorg serveras 100% 
lokala livsmedel. • Genast upphöra med storskalig förbränning och användning av fossila 
bränslen inom alla samhällsområden. Söderhamn har inom fem år ställt 
om till 100 % förnyelsebar energi.• Införa nämnder, samråd och rådslag som återför demokratin till lokal-
samhället och låter kommuninvånarna vara delaktiga i omställningen till 
en hållbar, solidarisk och rättvis samhällsutveckling.

Söderhamnsinitiativet
För mer information: e-mail: anders.persson@snoc.se eller mikael.vallstrom@snoc.se. Telefon: 072-715 57 82

Plattform för omställning*

✓ Vi behöver ställa om för att hantera kon-
sekvenserna av oljetoppen (kraftigt minskad 
tillgång till olja), den globala uppvärmningen, 
ekosystemerosionen, de sociala orättvisorna 
samt bristerna i det ekonomiska systemet.

✓ Det räcker inte med att byta till förny-
else- bara energikällor. Vi behöver samtidigt 
minska vår energiförbrukning. Det är bättre 
att planera för en förändring än att överraskas 
av den.

✓ En obegränsad tillväxt inom ett begrän-
sat system (såsom jorden) fungerar inte. En 
ekonomisk och ekologisk kris som beror på 
sinande naturresurser går inte att konsumera 
sig ur.

✓ Vi behöver skapa ett utrymme för rättvis 
omfördelning av den globala resursanvänd-
ningen.

✓ Vi behöver bevara och återskapa de ekosys-
temtjänster som i dag är hotade och som vi
är beroende av för vår överlevnad.

✓ Vi behöver bygga social, ekologisk och tek-
nologisk resiliens samt justera det ekonomiska
systemet så att det stödjer omställningen.

✓ Vi har mycket att vinna på att fokusera på 
hälsa, livskvalitet och livsinnehåll framför
ökad materiell konsumtion.

✓ Det lokala samhället har förmåga att kunna 
lösa de flesta av invånarnas grundläggande
behov.

✓ Vår kreativa förmåga att hitta lösningar och 
vår lust att dela kunskaper och erfarenheter
är positiva krafter i omställningsarbetet.

*Plattformen har formulerats av den 
svenska omställningsrörelsen och finns i 
boken Ställ om Sverige (2010), som gavs 
ut av Hela Sverige ska Leva.


