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Schweiz kan komma att förbju-
da stora och bränsleslukande
bilar. Detta efter att 150000
personer ställt sig bakom 
kravet på en folkomröstning 
i frågan.

Bilar som släpper ut mer än 250
gram koldioxid per kilometer, som
väger mer än 2,2 ton eller som har
höga fronter som är farliga för
cyklister och gångtrafikanter kom-
mer att förbjudas om förslaget går
igenom.  

Initiativet till förbudet har
tagits av De Grönas ungdomsför-
bund Unga Gröna, som genom
kampanjen ”För människovänliga
fordon” samlat ihop 150 000 sig-
naturer, vilka överlämnats till det
schweiziska parlamentet. Det kan
ta upp till två år innan en folkom-
röstning blir av och få av de med-
borgarinitiativ som tas till folkom-

röstning blir genomröstade. Men
stödet har varit stort.

– Medvetenheten om klimat-
förändringar är hög, och vi har
inte ens behövt söka upp folk för
att få underskrifterna, folk har
kommit till oss självmant, säger
Anne-Catherine Menétrey, tidi-
gare parlamentsledamot för De
Gröna och medlem av kommittén
som driver kampanjen, till Arbeta-
ren.

Hon säger att cirka 7 procent av
landets bilar skulle omfattas av ett
förbud, mestadels stora fyrhjuls-
drivna stadsjeepar, men även en
bilmodell som Porsche Cayenne
skulle bli svartlistad:

– Den bilen är inte stor, men
drar mycket bränsle, säger Mené-
trey.

REPRESENTANTER FÖR den schweizis-
ka bilindustrin anser att iniativet är

”olyckligt” och menar att även
familjebilar kommer att drabbas,
skriver nätsidan Swissinfo. 

Stödet för initiativet är störst i
den franskspråkiga regionen.
Enligt en undersökning vill
omkring 56 procent se ett förbud
av de stora bilarna, medan cirka 41
procent av de tillfrågade i den
tyskspråkiga delen stöder kravet,
skriver nyhetssajten Swisster. För-
slaget får enligt undersökningen
stöd av sammanlagt 45 procent. 

– Jag hoppas att folk inte bara
kommer att rösta ja till förslaget,
utan även sätta press på regeringen
att införa reglerande lagstiftning.
Vi har försökt få bilindustrin att
frivilligt gå med på avtal och till-
verka klimatvänligare bilar, men
det har inte fungerat, säger Anne-
Catherine Menétrey.
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Ett radikalt grundlagsförslag
segrade med bred marginal 
i söndagens folkomröstning 
i Ecuador. Sociala rättigheter,
skydd av ekosystemet och
partnerskap för homosexuella
finns med i den nya grund-
lagen, liksom en omfattande
statlig reglering av ekonomin.

Det förslag till ny grundlag som
president Rafael Correa och hans
parti Alianza PAIS låg bakom
segrade med nära 65 procent ja-
röster, medan nej-sidan fick min-
dre än 30 procent. 

Med den nya grundlagen bör en
finansiell ”räddningsoperation”,
som den som i måndags refuserades
av representanthuset i USA, aldrig
ens bli aktuell i Ecuador. Texten
förbjuder nämligen staten att under
några omständigheter ta över pri-
vata skulder. Den finanssektor som
runt om i världen spekulerat sig in i
dagens kris, kommer enligt den nya
grundlagen att i Ecuador ställas
under hårdare statlig kontroll än i
kanske något annat kapitalistiskt
land – finansverksamhet definieras
som ”en service i offentligt intres-
se”, som endast får utföras med till-
stånd och under offentlig översyn
och kontroll. 

Bland annat kommer banker
och deras ägare att vara förbjudna
att samtidigt ägna sig åt annan
affärsverksamhet. Centralbankens
oberoende – en grundbult i den
nyliberala ekonomiska modellen –
avskaffas, och i stället blir den en
vanlig myndighet direkt under-
ställd regeringen. 

RUNT OM I VÄRLDEN har enorma pen-
sionsfonder i privatiserade system
som det svenska deltagit i spekula-

tionsvågen; den nya grundlagen
slår fast att Ecuadors pensions- och
socialförsäkringssystem (som sam-
tidigt utvidgas) inte bara ska vara
fortsatt offentligt, utan ”oprivati-
serbart”. 

En annan konsekvens av skriv-

ningarna i finansavsnittet kan bli
att delar av utlandsskulden ogiltig-
förklaras.

När världen fortfarande inte
helt tagit sig ur ”matkrisen” med
exploderande världsmarknadspri-
ser, röstade ecuadorianerna för att

slå fast att produktion av småbön-
der för det egna landets livsme-
delsbehov ska prioriteras framför
storjordbruk och exportgrödor.
Genmodifierade grödor förbjuds.
Texten använder uttrycket ”livs-
medelssuveränitet”, som är myntat

av de brasilianska jordockupan-
terna i MST. 

Naturresurser som olja, vatten,
mineraler och biologisk mångfald
definieras som offentlig egendom.
Regeringsrepresentanter har dock
förklarat att det inte innebär ome-
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Tusentals ecuadorianer firade att den nya grundlagen, som innebär en rad radikala förändringar, röstats igenom.

Stadsjeepar kan förbjudas i Schweiz
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Kampanjen ”För människovänliga fordon” har pågått under tre år 
och har nu lett till en folkomröstning om stora och törstiga bilar.
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