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Kulturhuset Stockholm 
1–3 april 2022

EN KLIMATPOLITIK FÖR 
SNABB OMSTÄLLNING



Så här går det till: 
Alla som vill skriver politiska förslag  
– motioner – den här gången med fokus på 

en klimatpolitik som är socialt hållbar och som 
stärker deltagande och demokrati! Klimatriks
dagen samlar in och sammanställer förslagen. 

Vi samlas i Stockholm under ett stort 
 evene mang och röstar fram de bästa 

förslagen som svenska folket har lämnat in. 
Var med och rösta fram de motioner som lämnas 
över till våra politiker! 

Med pompa och ståt lämnar vi över 
både en uppdaterad akutplan och 

de framröstade förslagen till våra 
folkvalda politiker och kräver att 
de genomför dem – NU! 

Vad är en Klimatriksdag?
IDÉN TILL KLIMATRIKSDAGEN kommer från de svenska folkriks
dagarna på 1890talet. Då gällde det att visa för politikerna att det 
fanns en bred uppslutning för allmän rösträtt. Metoden var att 
arrangera en ”skuggriksdag” som fattade demokratiska beslut vid 
sidan av den officiella riksdagen. Besluten lämnade man sedan 
över till stats ministern med krav på en radikal förändring av folk
representationen.

I dag gäller det inte rösträtten utan vår tids stora ödesfråga. 
Metoden är dock densamma. Välkommen till Klimatriksdag 2022.

Vad vill du  
att politikerna ska 
göra för att skynda 
på omställningen? 
Skriv en motion!

Folkriksdagarna på 1890-talet syftade 
till att tvinga fram allmän rösträtt.

Den första Klimatriksdagen  
arrangerades i Norrköping 2014.



Johan Rockström, professor 
i miljö vetenskap, talade på 
Klimatriksdag 2014.

Fundersamma deltagare på Klimatriksdag 
2014 tar del av de inlämnade motionerna.

DET HANDLAR OM VÅR ÖVERLEVNAD

Sedan valet 2018 har klimatkrisen blivit än mer akut, de politiska beslut 
som fattas nu avgör vår och framtida generationers möjligheter att leva 
vidare på vår planet. Klimatet borde vara en huvudfråga i varje valkam
panj. Med Klimatriksdag 2022 kommer vi återigen rikta strålkastar
ljuset på klimatfrågan i valdebatten och ge politiker mod att fatta 
kraftfulla klimatbeslut.  

Vi har tagit de första stapplande stegen in i det årtionde som 
forskarna beskriver som vår sista chans att vända skutan. I en tid där 
pandemin fortfarande skördar många liv och präglar politiken både 
på hemmaplan och internationellt, är det vårt ansvar att agera lång
siktigt och säkerställa att återhämtningen skapar förutsättningar för 
omställningen, för vår och planetens överlevnad. 

TRE DAGAR MED KLIMATET I FOKUS 

Klimatriksdag 2022 ger plats åt nytänkande, vi lyfter tillsammans 
djärva idéer som gör skillnad. Under tre dagar i april 2022 kommer 
vi samla folkrörelser och aktionsgrupper, forskare och uppfinnare, 
medborgare och företagare för att rösta fram klimatförslag, visa på 
lösningar och sätta press på våra politiker. Därutöver arbetar vi i 
Föreningen Klimatriksdagen redan nu med en uppdaterad Akutplan 
till politiken som kommer presenteras under Klimatriksdag 2022. 
Vi tror att Sverige har kraft och möjlighet att ta tydligt globalt 
ledarskap och visa vägen till ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Varför en Klimatriksdag?
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Klimatriksdagens dåvar ande 
ordförande Karin Sundby höll 
tal utanför riksdags huset 2018.

Linda Eikestam – en av många glada 
funktionärer på Klimatriksdag 2018.

Vårt mål är att påverka 
Inspirerade av folkriksdagarna på 1890talet samlades år 
2014 världens första Klimatriksdag i Norrköping, startad av 
miljövänner som ville lyfta klimatfrågan.  Klimatriksdag 2018 
förlades till Stockholm och genomslaget växte.  Hundratals 
delegater samlades för att rösta fram nydanande motion
er, dela med sig av goda idéer, diskutera och inspi reras av 
varandra. Nu laddar vi om inför Klimatriksdag 2022, en helg i 
april som kommer bli en lika stor vitaminkick och nödvändig 
rivstart på valrörelsen som tidigare år! 

DET MÅSTE HÄNDA NÅGOT 

Klimatriksdag 2022 handlar om att engagera hela landet 
från norr till söder i angelägna frågor som berör vårt klimat. 
Kärnan är en riksdag, där målet är att i en demokratisk pro
cess ta fram åtgärder som vi vill se politikerna genomföra. 

FÖR DIG SOM VILL GÖRA SKILLNAD 

För dig som vill ställa ut, lyfta olika teman i öppna 
diskussioner, presentera åtgärdsprogram eller på an
dra sätt bidra under Klimat riksdag 2022, så finns alla 
förutsättningar att nå en garanterat klimat- och miljö-
intresserad målgrupp. Tveka inte att kontakta oss på 
info@klimatriksdagen.se
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Mera info kommer att finnas på Klimatriksdagens webb
sida innan sommaren 2021: www.klimatriksdagen.seT.v: Klimatforskaren Kevin Anderson föreläste 

på Klimatriksdag 2018. T.h: Klimatriksdag 
2022 äger rum på Kulturhuset i Stockholm.

Deltagare på  
Klimatriksdag  
2014 i Norrköping.

Staffan Lindberg var konferen-
cier vid avslutnings ceremonin 
på Klimatriksdag 2018.

Panelsamtal med journa listerna Jens 
Liljestrand, Marie-Louise Kristola och 
Axel Andén på Klimatriksdag 2018.

Vad händer på Klimatriksdag 2022? 
➔ Riksdagen tar fram de bästa förslagen med fokus 

på demokrati, delaktighet och social hållbarhet. 
Riksdagen antar även Klimatriksdagens uppdaterade 
Akutplan 

➔ Seminarierna lär oss det senaste inom klimat-
forskning och klimatlösningar

➔ Forumet erbjuder ett open space med plats för 
alla som på något sätt engagerar sig för klimatet. Vi 
vänder oss särskilt till grupper som arbetar för att 
ställa om sin kommun och hemort genom vårt Forum 
för Lokal Klimataktivism (FOLK)

➔ Utställningen ger plats åt organisationer och företag 
som kan ge en försmak av framtidens 

hållbara lösningar 
➔ Kulturella inslag och annat 

smått och gott.  

Hur blir jag en del  
av Klimatriksdag 2022? 
➔ Delta i Klimatriksdag 2022 
➔ Visa att du stöttar Klimatriksdag 2022 genom att skriva 

under på vår hemsida!
➔ Delta i arbetet med att arrangera Klimatriksdag 2022 
➔ Bidra ekonomiskt till Klimatriksdagen  

• Bankgiro: 787-6394  
• Plusgiro: 74 88 44-8    
• Swish: 1233363439 

➔ Berätta för andra om  
Klimatriksdag 2022 

➔ Bli medlem i Föreningen  
Klimatriksdagen 

➔ Skriv en motion 
➔ Gilla oss och dela våra inlägg  

i sociala medier



Vi tar klimatvetenskapens varningar på 
största allvar. Temperaturökningarna 
måste begränsas till 1,5 grader. Vi stödjer 
lösningar som utgår från alla människors 
lika värde och rättigheter, samt tar hän-
syn till rättvisa och utrotande av fattig-
dom. Detta enligt Parisavtalets (COP21) 

artikel 2, FN:s allmänna deklaration om 
mänskliga rättigheter, samt FN:s 17 
 globala mål för hållbar utveckling. 

Klimatriksdag 2022 arrangeras av 
 Fören ingen Klimatriksdagen (parti-
politiskt och religiöst obunden).

KLIMATRIKSDAGENS VÄRDEGRUND:


