
Att skriva en motion
Bakgrund
Varje år har Gröna Studenter riksårsmöte där vi bland annat beslutar om vår
politik, organisation och verksamhet samt väljer språkrör och styrelse. År 2023
äger vårt årsmöte rum den 18-19 mars i Stockholm. Inför det har medlemmar och
lokalavdelningar möjlighet att till riksstyrelsen lämna förslag till beslut i form av
motioner. Senast den 1 februari ska motionerna vara styrelsen tillhanda.

Förutom att ta beslut om Gröna Studenter kan vi på vårt årsmöte, som en av
Miljöpartiets sidoorganisationer (precis som Grön Ungdom och Gröna Seniorer),
besluta om motioner att skicka till Miljöpartiets kongress. Den är partiets
motsvarighet till vårt årsmöte och äger 2023 rum den 17-19 november i Örebro.

Liksom de andra sidoorganisationerna har vi också egna ombud på kongressen
som representerar och driver våra frågor och motioner. Vi har 4 ombud.

Vad är en motion?
En motion är ett förslag till beslut i en beslutande församling (riksårsmötet). Den
innehåller förslag att ta ställning till, och innehåll er oftast även en motivering eller
ett underlag till beslutet.

Bygg upp motionen så här:

● Rubrik följd av en brödtext där du/ni lägger fram ärendet, argumenterar för
varför något ska drivas, åstadkommas eller förändras.

● Avsluta motionen med att-satser d.v.s. förslag till beslut som tydligt
beskriver vad årsmötet ska ta ställning till. Att-satser kan skrivas med en
eller flera meningar som börjar med "jag/vi föreslår att". Utan att-satser är
det oklart vad för förslag till beslut som motionen har.

Tänk på följande:

● Skriv inte för långt – mängden ord stärker inte nödvändigtvis argumenten.
● Var tydlig med syftet med motionen och vad motionen skulle bidra till om

den gick igenom.
● Dela upp förslaget i flera att-satser då det fattas beslut om varje att-sats.
● En motion ska handla om en specifik fråga eller tema men kan ha flera

att-satser.
● Har du/ni förslag på olika saker? Skriv då flera motioner, en för varje förslag.
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Hur blir en motion genomröstad?
Efter det att motioner har inkommit till vår styrelse tar den fram ett svar på varje
motion, som tillsammans med motionen skickas ut med årsmöteshandlingarna. I
motionssvaren föreslår styrelsen årsmötet att antingen bifalla, avslå eller anse
motionen vara besvarad. Det kan handla om delar av eller hela motionen och
olika att-satser kan få olika svar. Styrelsen kan även lämna förslag på nya
att-satsers om styrelsen tycker leder till bättre beslut än de i motionen. I
motionssvaret skriver styrelsen också en motivering till sina förslag.

På riksårsmötet går vi sedan igenom alla motioner var och en. Då kan nya förslag
läggas gällande motionerna. Det går även att dra tillbaka förslag och slå ihop
snarlika förslag till ett förslag. Sedan röstar medlemmarna på årsmötet om alla
förslagen. Då kan en motion gå igenom även om styrelsen har föreslagit att den
exempelvis  skulle avslås, om tillräckligt många tycker att den ska göra det.

Hur kommer en motioner till kongressen?
Om en motion som föreslår att något ska tas upp på Miljöpartiets kongress blir
bifallen på vårt riksårsmöte betyder det att vi som organisation står bakom den
och kommer att lämna in den till Miljöpartiets kongress.

Exempel på våra motioner som sedan har röstats igenom på kongressen:

● att Miljöpartiet ska verka för “att svenskt och europeiskt jordbruksbistånd
ska främja småskaligt, hållbart jordbruk.”

● att Miljöpartiet står bakom djurfri forskning, med ökade forskningsanslag
och mål om en handlingsplan för att fasa ut djurförsök.

● att Miljöpartiet ska verka för att Sverige ska ratificera barnkonventionens
tredje tillägg, som ger barn möjlighet att lämna in klagomål om deras
grundläggande rättigheter har kränkts.

Nedan finns ett exempel på en hel motion som vi har drivit på kongressen. Se den
som en källa till inspiration!

Accelerera utvecklingen av djurfria forskningsmetoder:

Sveriges och EUs lagstiftning skiljer sig åt när det gäller definitionen av ett
djurförsök. I EUs definition innefattas enbart djur som utsatts för någon form av
ingrepp i forskningssyfte, medan det i den svenska definitionen innefattar alla
djur som används i forskning - oavsett lidande.

I Sverige användes år 2016 350 000 djur i försök som innefattas inom EUs
lagstiftning och ytterligare nästan 7 miljoner försöksdjur enligt den Svenska
lagstiftningen. Den stora skillnaden är att fiskarna som används i provfiske räknas
i Sverige. De flesta av försöksdjuren inom EUs definition användes inom
grundforskning och på genmodifierade djur, främst möss.
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Plågsamma djurförsök utsätter ofta försöksdjuren för stort lidande och är etiskt
problematiska. Dessutom har djurförsök dålig överföring till människor. Över 90 %
av de läkemedel som blir godkända i pre-kliniska försök når aldrig marknaden.
Den vanligaste orsaken till detta är att djurförsöken är dåliga på att förutspå
toxicitet och effektivitet hos människa. På samma vis finns det självklart också
läkemedel som inte blir godkända i pre-kliniska studier och därför aldrig når
människor, men som hade fungerat utmärkt för oss. Det är därför av största vikt
att forskningen utvecklar bättre metoder, som mer liknar oss människor än vad
försöksdjur gör, samtidigt som de är utan lidandet som djurförsök ger.
Ett steg för att lyckas med detta är att ta fram en handlingsplan för utfasning av
djurförsök.

Detta har redan gjorts i Nederländerna och de har uttryckt en vilja att fler länder
följer i deras fotspår för att underlätta övergången. Dessutom måste mer pengar
avsättas specifikt för utveckling och forskning med alternativ. Ett sätt är att det för
varje statliga forskningsanslag som beviljas till projekt med djurförsök också
avsätts 15 % av anslagets summa till en fond enbart för alternativa metoder.

För att få utföra djurförsök krävs ett godkännande av en etisk nämnd. Nämnden
består av 14 ledamöter, varav två är jurister, och övriga är uppdelade på hälften
forskare och djurförsökspersonal och hälften lekmän. Av lekmännen kan två
komma från djurrätts- och skyddsorganisationer. Ledamöterna har inget stöd och
ansökningarna är ofta omfattande och svåra att sätta sig in i. Tills dess att alla
djurförsök är ersatt behöver de etiska nämnderna fungera på ett tillfredsställande
sätt och ha resurser för att utföra sitt uppdrag på ett bra sätt.

Vi yrkar

1. att MP verkar för att det för varje forskningsanslag till forskning med djurförsök
avsätts 15 % av anslaget till en fond som bara får användas till forskning med
alternativa metoder för att säkerställa att den alternativa forskningen har resurser
nog att utvecklas,

2. att MP verkar för att Sverige tar fram en handlingsplan för utfasning av
plågsamma djurförsök, likt den som tagits fram i Nederländerna,

3. att MP verkar för att de etiska nämndernas sammansättning utvärderas och
tillförs resurser så att ledamöterna kan få stöd från personer med
veterinärmedicinsk och etologisk kunskap, samt kunskap om alternativa metoder.

Förslag till Gröna Studenters riksårsmöte:

● att Gröna Studenter ställer sig bakom denna motion till Miljöpartiets
kongress 2021.
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