Delta i KLIMATVALET - en rörelse av lokala krafter för ett fossilfritt och hållbart Sverige till 2030.
Läs mer på www.klimatsverige.se
Den globala uppvärmningen tickar på. Människor, främst i utvecklingsländer, drabbas allt oftare av extrema väderkatastrofer. Det mänskliga avtrycket på jorden fortsätter att öka. Fler och fler inser att vi är
på väg att rycka undan grunden för våra barn och barnbarns chanser till ett bra liv.
I Parisavtalet om klimatet är strävan att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Sverige
sätter målet att minska utsläppen med 85 procent till 2045. Transportsektorns utsläpp ska reduceras
med 70 procent till 2030. Tyvärr räcker det inte om vi på ett rättvist sätt ska bidra till att nå de globala
klimatmålen. Sverige behöver höja ambitionerna. Det brådskar med konkreta omställningsplaner för
varje sektor och varje beslutsnivå. Vi behöver hållbara investeringar och lösningar för att skapa en utveckling inom ramen för vad vår planet kan bära - och samtidigt skapa nya klimatsmarta jobb, ökad livskvalitet och trygghet.
Vi ser positiva tecken. Priset på fossilfri el sjunker. Forskningen gör nya landvinningar. Kunskapen om de
planetära gränserna ökar. Runt om i världen står människor upp för hållbara alternativ. Den politiska
viljan att ställa om ökar och på många håll sker initiativ i rätt riktning. Men takten och ambitionerna
behöver öka. Därför behövs en rörelse av lokala krafter för att varje by, stad, kommun och arbetsplats
ska gå i täten för ett fossilfritt och hållbart Sverige till 2030.
2018 kan bli Sveriges första verkliga klimatval genom att vi TILLSAMMANS:
1. Bidrar till att lyfta fram kreativa lösningar och idéer i våra lokalsamhällen - projekt och förslag som
kan driva på för klimatsmarta jobb och fossilfri ekonomi.
2. Påverkar ett stort antal kommuner att ställa om – genom att lägga medborgarförslag och ordna
klimatpolitiska samtal inför valet 2018.
3. Samlar lokala grupper och rörelser till Sveriges största klimatmanifestation någonsin. Den genomförs i samband med Klimatriksdagen 4-6 maj 2018. Under klimatriksdagen 2018 skapas ett forum
för lokala rörelser och röster där vi kan samlas, ställa ut vårt arbete, inspirera varandra, lyfta goda
idéer och sätta tryck på politiker och beslutsfattare.
Vilka kan vara med?
Vi bjuder in folkrörelser, fackföreningar, omställningsgrupper, lokala
grupper, kommunpolitiker, företag, bostadsföreningar och enskilda att
ställa sig bakom ambitionen att ställa om Sverige till 2030. TILLSAMMANS
ska vi utveckla lokala omställningsförslag, anta ansvarsfulla visioner och
föreslå konkret politik för att Sverige ska röra sig mot nollutsläpp 2030.
Vill din grupp/förening/nätverk vara med?
Delta i KLIMATVALET på http://klimatsverige.se/klimatvalet/. Anmäl din
grupp, en aktivitet eller en idé. Vi hjälper er att komma i kontakt med
andra på er ort som visar intresse. Vi har sammanställt ett kommunikations- och påverkanspaket för att göra det lätt att vara med och påskynda
omställningen.

En växande rörelse.
Inför valet 2014 samlades
800 människor i Norrköping i den första Klimatriksdagen. Inför Klimattoppmötet i Paris i december 2015 ordnade vi
TILLSAMMANS klimatmanifestationer på 40 orter
runt om i Sverige.

Klimatsverige samlar ett 70-tal föreningar och lokala grupper. Bakom uppropet står hittills Klimataktion, Jordens
Vänner, PUSH Sverige, Fossil Free Sverige, Nätverket Gemensam Välfärd, Latinamerikagrupperna, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Skiftet, Färnebo Folkhögskola,

