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FÖRSLAG  till Klimatriksdagens styrelse, PoP och utskott 

Valplan för klimatet 
 

Ledare från 22 organisationer inklusive 

Klimatriksdagen skrev i Aftonbladet 1 januari en 

debattartikel "Vi kommer avslöja hur ni sköter er, 

politiker". Jättebra! De 22 ledarna efterfrågar 

handlingsplaner från partierna för att kunna 

analysera dessa och tala med väljarna om vad 

partiernas planerar. Alltså, klimatrörelsen samlad 

för att driva på politiken i valrörelsen 2018. Det 

kan inte bli bättre!  

 

Hur ska detta gå till? Denna samling är unik. Det 

bäddar för ett så kallat momentum. Därför är det 

viktigt att ta tillvara tillfället och noggrannt 

diskutera och planera genomförande. Låt oss 

utveckla detta tillsammans! 

 

Här är våra preliminära förslag till genomförande.  

 

• Medlemmarna i de 22 organisationerna 

(inklusive medlemmar valda till ledningar och 

anställda) uppmanas skriva motioner i enskilda 

frågor till Klimatriksdagen. Det blir en mass-

bas för den fortsatta utvecklingen. Alla viktiga 

frågor kommer då att komma med.  

• De 22 organisationerna uppmanar sina 

medlemmar att betala 200 kr var för att få delta 

i omröstningen på Klimatriksdagen.  

• Klimatriksdagen röstar 4-6 maj bland dessa 

motioner fram de 10 viktigaste. (Enligt 

preliminärt beslut.)  

• Motioner kan lämnas in till och med 1 mars. 

(Skolungdomar ska eventuellt ha en månad till 

på sej.)  

• Från 1 mars till 1 maj försöker de 22 

organisationerna bearbeta inkomna motioner till 

en sammanhängande handlingsplan. 

• Denna handlingsplan ställs till omröstning på 

Klimatriksdagen.  

• Denna plan har man sen som grund för att 

jämföra partiernas handlingsplaner.  

• I media och på gator och torg, i skolor och på 

arbetsplatser kommer sedan valrörelsen att 

fyllas av alla 22 organisationernas aktivister för 

att upplysa svenska folket om vad som behövs 

och i bästa fall driva på partierna att förbättra 

sina handlingsprogram.  

• Ödesfrågan kan då ha blivit en huvudfråga i 

valet. 

 

De 22 organisationerna bör utse en gemensam 

ledning för detta arbete. En gemensam vebbsajt för 

detta bör utvecklas. Den kan fungera i samspel 

med de 22 organisationernas egna sajter. 

Klimatorganisationernas handlingsprogram får inte 

ses som huggen i sten. Den ska framförallt driva på 

diskussionen. Det är partiernas handlingsplaner 

som är avgörande för Sveriges politik. 

Klimatrörelsens handlingsprogram kan bli ett 

redskap för att analysera partiernas. Det blir 

mycket svårare utan.  

 

Följande kan vara INSPIRATION för arbetet 

och för en kommande hemsida 

 
• Artikeln ”Klimatkollen: Kan Metoo leda väg 

för klimatet?”. Jenny Stiernstedt väcker i SvD 

2018-11-29 frågan om rörelsens betydelse. 

Varför inte en Metoo-rörelse för mobilisering 

av medborgarna för kraftfulla åtgärder mot 

ödesfrågan klimathotet?  

• Vid seminariet “Har föräldragenerationen gjort 

slut på framtiden?”  anger professor Staffan 

Laestadius en inriktning. (2017-08-23) Enskilda 

individer kan halvera sina utsläpp av 

växthusgaser samtidigt som politikerna halverar 

alla utsläpp inom 10 år. Det ger 7% 

fossilreduktion om året. Om vi alla följde 

Staffan Laestadius uppmaningar skulle Sverige 

bli en förebild när det gäller frågan ”Hur göra 

den nödvändiga omställningen”. 

• Naturskyddsföreningens rapport ”Klimatmål för  

konsumtionsbaserade utsläpp” är synnerligen 

viktig och utmärkt!  

• Bilen, Bränslet, Beteendet. 2030-sekretariatet. 

• Wwf om resurser från 4 jordklot.  

• Fråga om flygning? Blogg, Ragnhild Larsson. 

• Förbild-paret Björn Ferry och Heidi Andersson 

med samtalet  ”Från svett till klimatvett” under 

Naturvårdverket ”Klimatforum 2017” 2017-11-

30 med nyckelbegreppen handla (genomföra 

åtgärder nu) och mäta (formulera mål och följa 

upp!) med hjälp av verktyget 

”Klimatkalkylatorn”). Men också artikeln 

”Världsmästarpar nobbar flyg och satsar på noll 

utsläpp” i DN 2108-01-04.  

• Förebilden Malena Ernman med två 

debattartiklar, dels ”Vårt öde vilar i mediernas 

händer” och dels ”Marlene Ernman: 11 tips. Så 

kan du rädda klimatet” i ETC.
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