
Genom skarpa förslag vill vi få partier och EU-kandidater att skär-
pa klimatarbetet. EU:s ekonomi och lagar måste utformas så att de 
säkrar klimat och hållbarhet. Industrin, energisektorn, transporter-
na och jordbruket ska bli fossilfria och hållbara. Genom att rösta på 
kandidater till EU-parlamentet som driver på klimatarbetet kan vi 
väljare påverka hur EU använder sina resurser och de visioner som 
driver unionen.

Under våren fram till EU-valet kan du vara med och följa vårt 
 arbete med de krav vi riktar till dem som kandiderar i EU-valet.  
Läs mer om det här: www.klimatriksdagen.se

Som väljare kan du se till att partierna och EU-kandidaterna 
driver på för snabbare och skarpare klimatåtgärder inom EU. Ar-
betet kan bara lyckas om alla länder tar sitt ansvar för att minska 
utsläppen. Rika länder har störst ansvar att gå före, minska utsläp-
pen snabbare. EU har en viktig roll i att agera kraftfullt i det globala 
klimatarbetet. 

Klimatriksdagen samarbetar med andra, både i Sverige och i 
andra EU-länder, för att sätta fokus på klimatfrågan under val-
kampanjen.

För oss är det avgörande att klimatarbetet bottnar i social rätt-
visa, mänskliga rättigheter och respekt för alla människors lika 
värde.  Social och ekologisk hållbarhet hänger ihop.

Var och en av oss kan bidra i den omställning som krävs för att 
minska utsläpp och säkra ren luft, rent vatten mm – och skapa hopp 
och framtidstro. tillsammans röstar vi för snabb och rättvis om-
ställning, för bättre hälsa, för planeten och för ett gott liv för alla.

MED #EUVOTEFORCLIMATE VILL KLIMATRIKSDAGEN  

SE TILL ATT VARJE RÖST BLIR EN RÖST FÖR KLIMATET  

I VALET TILL EU-PARLAMENTET I MAJ 2019.

DET HÄR ÄR FÖR DIG SOM:
➔  redan driver på för snabb och kraftfull klimatpolitik
➔  brukar rösta i EU-valet men som inte tidigare  

prioriterat klimat och miljö
➔ för första gången har rätt att rösta i årets EU-val
➔  inte är gammal nog att rösta men som vill att vuxna 

röstar för klimatet

Klimatriksdagen driver på för 
beslut i EU om en rad knäck-
frågor, krav och förslag som  
bl a utgår från de motioner 
som togs vid klimatriksdagen 
2018 – men som givetvis inför 
EU-valet är anpassade mot 
bakgrund av vad EU har att 
besluta om: 
 

att EU beslutar om snabb om-
ställning för att möta växande hot 
mot hälsa, boende, jobb, infrastruk-
tur mm och så att människor i kli-
matfarliga arbeten får ny försörjning  

att EU använder sin omfattande 
rätt att lagstifta och säkrar snabb 
omställning

att EU använder sin ekonomiska 
styrka för snabb och rättvis om-
ställning mot ett fossilfritt samhälle

åtgärder på transportområdet 
som leder till fossilfria transporter   

massiva satsningar på omställning 
till en fossilfri energisektor   

brukning av skog och mark utifrån 
deras viktiga roll i kolbindningen och 
en livsmedelsstrategi baserad på 
bred samhällsnytta

UPPROP: 

RÖSTA FÖR KLIMATET

I EU-VALET 26 MAJ! 
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Lathund för klimatväljaren

Vid EU-valet den 26 maj ska 
vi i Sverige välja 20 (ev 21) 

ledamöter till EU-parlamentet. 
Mycket på spel, så nu måste 
vi hjälpas åt att se till att så 

 många som möjligt röstar – och att 
de röstar för bästa klimatpolitiken

Skicka gärna vidare Klimatriksdagens 
upprop till minst tre av dina vänner 

och bekanta – GÄRNA FLER FÖRSTÅS!
Du som fyllt 18 år 
senast på valdagen 

26 maj har rösträtt. Du 
behöver ha med dig röst-
kort och giltig id-handling 
när du går och röstar.

Om du finns med i röstlängden och har 
rösträtt får du ett röstkort skickat till din 

folkbokföringsadress ungefär tre veckor före valet 
Där finns information om vilket valdistrikt och 
vilken vallokal du tillhör. Du behöver inte anmäla 
dig till röstlängden för att få rösträtt. Du kan rösta med bud. 

Läs mer på valsajten 
https://www.eu-val.eu/

Du kan rösta i förtid 
från och med 8 maj och 

fram till valdagen. Det kan 
du göra i vilken röstnings-
lokal som helst i hela landet. 
Se Valmyndighetens webb-
plats  https://www.val.se/
svenska-valsystemet/satt-
att-rosta/rosta-i-fortid.html. 

Om du befinner dig utomlands kan du 
skicka din röst med posten, tidigast den 

11 april. Brevrösten måste vara framme i tid 
till rösträkningen – dvs senast den 26 maj. 
Om du är  bosatt i ett annat EU-land kan du 
rösta på kandidaterna i det land du bor i.  
Läs mer på: https://www.eu-val.eu/
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Läs mer på www.klimatriksdagen.se
och på facebook: @klimatriksdagen


