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Bakgrund
Jag har blivit kontaktad av några medlemmar som engagerat sig i miljöfrågan och som vill
sprida ett upprop riktat mot anställda och studenter vid svenska universitet. Det startade
med en debattartikel som publicerades på DN, https://www.dn.se/debatt/universitetenmaste-sjalva-borja-klimatomstallningen/, som uppmanar lärosätena att halvera sina utsläpp
de närmsta fem åren.
Medlemmarna önskar nu att kårerna i Lund ställer sig bakom ett upprop för Lunds studenter
där man uppmanar Lunds universitet att halvera sina utsläpp inom fem år. Kårerna ska
diskutera detta på OK den 23 november, och Teknologkåren bör besluta innan dess hur vi
ställer oss i frågan. Bifogat finns en text om detta upprop.

Förslag
Jag vill att styrelsen fattar beslut huruvida Teknolgokåren ska ställa sig bakom detta upprop.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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[DRAFT] Klimatupprop Lunds studenter
Lunds studenter kräver en halvering av LU:s utsläpp inom 5 år!
Det är dags för Lunds universitet att ta en ledande roll i omställningen mot ett hållbart
samhälle inom planetens gränser. Tillsammans med studenter vid flera svenska
universitet står Lunds studenter gemensamt bakom det upprop där 18 svenska
forskare kräver handlingskraft av de svenska universiteten. I linje med de anställda
kräver vi minst en halvering av LU:s koldioxidutsläpp inom 5 år.
Detta upprop riktar sig lika mycket till universitetsledningen som till
fakultetsledningarna för att tydliggöra det ansvar ni har för att avgöra universitetets
riktning. Men det påvisar också det stora stödet som finns för de engagerade
studenter och medarbetare som driver dessa frågor inom universitetets hela
organisation. Vi står tillsammans!
Nedan har vi listat åtgärder som universitetet har möjlighet att genomföra redan idag.
Det är tydligt att en effektfull minskning av Lunds universitets klimatavtryck inte
begränsas av brist på genomförbara åtgärder eller tillgång till teknisk innovation. Det
som krävs nu är handling och ett tydligt ledarskap i omställningen.
Låt därför detta upprop vara en uppmaning till alla vid Lunds universitet att ta vår
egen forskningen på största allvar och vara drivande i den snabba
samhällsomställning som krävs!

1. Resorna
Inför ett internt prispålägg på koldioxidutsläpp kopplat till resor för att gynna hållbara resor.
Låt pengarna gå till projekt för hållbarhet drivna av studenter och anställda på universitetet.
Sammanställ universitetets reserelaterade utsläpp årligen och skapa åtgärdsplaner för att
minska dem. Räkna även in utsläppen från inbjudna forskare och uppmana dem att ta tåget.
Förbjud flygresor mellan Öresund och Stockholm & Göteborg.
Kräv att resebyrån Egencia alltid först föreslår ett flygfritt alternativ med lägre miljöpåverkan
för resor under 1000 km samt fossilfria bilar vid biluthyrning.
Prioritera digitala möten och ge större ekonomiskt stöd för support, utbildning och förenklad
information kopplat till digitala möten enligt LU-rapporten “Resfria möten”.

2. Maten
Servera endast ekologisk vegansk mat och fika på de olika evenemang och möten som
arrangeras av universitetet.
Ställ krav på restauranger och caféer som bedriver verksamhet i Universitetets lokaler att
införa pris på engångsartiklar som exempelvis muggar och matförpackningar.

Ställ även krav på att det ska finnas möjlighet att få take-away mat i medhavd

3. Bilpendlingen
Öka hyran på parkeringsplatser för bil och plocka bort parkeringsplatser vilket frigör mycket
yta till exempelvis cykelparkering och grönska eller bostäder.
Bygg omklädningsrum och cykelgarage för att öka komforten för pendlingscyklister.
Alla cykelställ på campus ska möjliggöra ramlåsning och plats ska ges till lådcyklar.
Sätt upp laddstolpar för bilar och skåp för säker laddning av elcykelbatteri.

4. Energianvändningen
Utnyttja universitetets lokaler effektivt och gör fler energibesparande åtgärder.

5. Kapitalplaceringarna
Universitetets arbete för hållbara kapitalplaceringar måste tas till nästa nivå. En ambitiösare
plan krävs för att divestera Stiftelsefonderna som står för större summor än de LU-fonder
som redan divesterats.
Universitetet bör som stor arbetsgivare gå samman med svenska universitet och högskolor
och ställa krav på divestering av pensionsfonderna.
Gör en utredning om valet av bank för universitetet utifrån hållbarhetskriterier och välj en ny
bank. Nordea är sämst enligt fairfinanceguide, dags att ställa krav.

6. “Green Office”
Instifta ett organ bestående av studenter och anställda som har i uppgift att utvärdera samt
stödja processer och projekt vid universitet så att det når sina åtagande angående
hållbarhet. En viktig del är att möjliggöra för studenter att få stöd och resurser till en
samordnande organisation för studentorganisationer kopplade till hållbarhet och mandat att
påverka universitetets hållbarhetsarbete.
Låt studenter och anställda kunna vara stolta över ett universitet i framkant som
fortsatt är relevant för framtiden.

