
Social oro och dyrare mat, el och bränsle vittnar om
kris i samhället. Extremväder, förstörda skördar, hotade
ekosystem och stigande havsnivåer visar att klimatet är ur
balans. Beroendet av fossila bränslen hotar vår
försörjning och trygghet. Alla dessa kriser hänger ihop.  

Forskningen är tydlig. Det är oerhört bråttom. Dagens
klimatpolitik räcker inte för att säkra ett hållbart klimat
och ett gott liv för alla i framtiden. 

Klimatriksdagen har presenterat en omställningsplan
och röstat fram tolv motioner med viktiga budskap till
väljare och politiker. Vi visar att Sveriges egna fossila
utsläpp kan minska med 90 procent fram till 2035,
samtidigt som upptagen av kol i skog och mark kan öka
betydligt under perioden. Det är dags att politiken börjar
agera!

Valet 2022 handlar om framtiden - men vill våra
politiker verkligen satsa på den? Hur prioriterar
politikerna framtidsfrågorna i höstens val? 

Håll koll och gör din röst hörd!
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Stärk medborgarengagemanget och demokratin i
omställningen. 
Öka medborgarnas kunskaper om klimatkrisen och
omställningen.  
Låt en koldioxidbudget som innefattar fossila utsläpp
samt biogena utsläpp och upptag styra klimatpolitiken.  
Satsa på livskvalitet och minimera konsumtionens
klimatpåverkan. 
Sätt rättvisa åtgärder som leder till klimatneutralitet i
fokus för samhällsplanering och ekonomisk politik.  
Ställ om industrin till cirkulära flöden, långlivade
träprodukter, energieffektivitet och fossilfrihet. 
Ställ om energisystemet, inklusive den biogena
energin,till klimatneutralitet 2035. 
Låt mobilitet, elektrifiering, effektivare transporter, och
tillgänglighet prägla transportpolitiken. 
Skydda mer skog, satsa på kollagring och hållbarhet i
skogsbruket och återställ våtmarker. 
Ställ om jordbruket med sikte mot ett regenerativt
jordbruk över hela landet. 
Stärk ekosystemen och naturens rättigheter – och
rättigheterna för dem som försvarar dessa.  

KLIMATRIKSDAGENS
BUDSKAP

Det är dags att politiken börjar agera!

Klimatriksdagen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening. Vi samlar in klimatförslag från medborgare och
organisationer och utvecklar planer utifrån dessa förslag som vi
sedan för ut till de som beslutar om vår framtid.
Läs mer på www.klimatriksdagen.se
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