
 

 

Klimatriksdag 2018: Tillsammans 
lyfter vi upp klimatet på valagendan 
 

 
  
Undersökning efter undersökning visar att klimatförändringarna tillhör de saker som 
det svenska folket oroar sig för allra mest. Ändå kommer klimatet hela tiden i 
skymundan i den politiska debatten. Detta är något som den partipolitiskt obundna 
Föreningen Klimatriksdagen vill ändra på inför valåret 2018 genom att arrangera en 
folkriksdag för klimatet den 4-6 maj nästa år. 
  
 
Arbetet med att ordna Klimatriksdag 2018 är i full gång. Ideellt engagerade medborgare från 
runt om i landet jobbar hårt för att säkra stöd från organisationer och företag och medverkan 
från namnkunniga profiler. Bland dem som redan tackat ja kan nämnas klimatpolitiska 
nestorn Anders Wijkman och det miljömedvetna idrottsparet Heidi Andersson och Björn 
Ferry. Karin Sundby är nybliven ordförande i Föreningen Klimatriksdagen: 
  

– Klimatfrågan måste synas mer, Visst har det hänt fantastiska saker: Parisavtalet 
som nästan alla skrivit på, och klimatlagen som vi får här på hemmaplan. Men nu 
måste målsättningarna förverkligas. Vi har ingen tid att förlora – klimatet måste bli en 
central valfråga, säger Karin. 

  
Vi röstar fram ett åtgärdspaket 
Idén med en klimatriksdag testades för första gången 2014, och blev en stor framgång. 
Förebilden är de folkriksdagar som ordnades i slutet på 1800-talet för att driva igenom 
allmän rösträtt: 
  

– Alla kan skicka in förslag på klimatåtgärder man vill ska genomföras.. De bästa 
röstas fram, och i slutändan har vi ett åtgärdspaket som vi lämnar över till Sveriges 
riksdag, berättar Dan Baeckström, som var med redan 2014 och nu är aktiv igen i 
klimatriksdagsarbetet. 

  
Ett klimatevenemang för alla 
Men Klimatriksdagen är verkligen inte bara till för experter och aktivister. Ambitionen är att 
alla, även den som bara är lite orolig eller nyfiken på klimatfrågan ska ha mycket att hämta. 
Ulrika Wilhelmsson sitter med i Klimatriksdagens programgrupp och berättar mer: 
  



–  Vi kommer att ha utställningar, föredrag, kulturevenemang och mycket annat som 
visar på hur många initiativ som tas i klimatfrågan idag.. Det händer saker inom 
civilsamhället, i den offentliga sektorn och i näringslivet. Vi vill fånga upp allt detta 
och göra Klimatriksdagen till ett evenemang för alla! 

  
Om Klimatriksdagen 
Klimatriksdag 2018 hålls den 4-6 maj i Aula Magna på Stockholms Universitet. För mer 
information, besök www.klimatriksdagen.se.  
 
Precis som förra året medverkar vi i sommar under Almedalsveckan i år blir det 
klimatintervjuer med partiledarna från samtliga riksdagspartier. Intervjuerna följs sedan av att 
en expertpanel analyserar partiets klimathandlingsplan. 
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Karin Sundby, ordförande i Föreningen Klimatriksdagen  
Tel: 076-947 02 88  
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