
Varannan väljare tycker att klimatet är en av valets viktigaste frågor, men ändå så lyser den med 
sin frånvaro i den politiska debatten. En skenbar enighet om att klimatfrågan är viktig döljer 
stora skillnader, mellan och inom partierna. Vi har inte råd med en ny mandatperiod med av-
vaktande klimatpolitik! Trycket i klimatfrågan måste öka och debatten fördjupas. En gång var 
fjärde år lyssnar partierna verkligen på oss, och den tiden är nu. 

Inför valet 2014 kommer till en partipolitiskt obunden ”klimatval-
stuga” att stå tillsammans med partiernas stugor i Uppsala. Syftet är 
att lyfta klimatfrågan som en valfråga, bland väljare och politiker. 
Klimataktion, Jordens vänner och Naturskyddsföreningen i Uppsala 
samt privatpersoner står bakom stugan. Vi hoppas att ni vill vara med 
och göra det till en succé! 

Projektets syfte:
 » Att inspirera väljare att ställa frågor till “sitt” parti om deras klimatpolitik, samt att  

 ge klimatengagerade väljare underlag till beslut om hur de kan använda sin röst för  
 en skarpare klimatpolitik. Ett annat, kanske ännu viktigare, syfte är att visa de poli 
 tiska partierna att väljarna vill se en aktiv klimatpolitik.

Hur ska det ske?
 » Vi informerar om partiers, men även kandidaters, åsikter i klimatfrågan, så att de    

 som inte vill byta parti kan ge uttryck för sin åsikt genom att kryssa partiets mest   
 klimatvänliga  kandidat. Informationen ges genom att vi pratar med folk, men också   
 genom anslag som är synliga när stugan är obemannad.

 » Underlag till informationen kommer från bl a Klimataktions (lokal) och    
  Naturskydds-föreningens, Föräldravrålets, Aftonbladets och Miljömagasinets (natio-  
  nella) politikerenkäter

 » Förbipasserande kommer också att kunna skicka ”klimathälsningar” till sitt parti    
 med önskemål om klimatåtgärder samt få underlag till att ställa frågor till övriga par 
 tier om deras klimatpolitik. 

 » Partiernas “klimatbästa” kandidater bjuds in till fika och samtal (öppet för åskådare).
 » På Kulturnatten den 13/9  planeras musikspelning med Artister för  Miljön. 

Praktiskt:
 » Stugan kommer att i första hand bemannas under vardagar 16-18 och lördagar 11-15.
 » Som stuga föreslår vi ett växthus. 
 » Ungefärlig budget är 10 000 kr och finansiering sker genom crowdfundiging  och  

 bidrag från föreningar.  

Det finns många sätt du kan bidra. Har du idéer? Kan du sponsra pro-
jektet med att köpa stugan efter valet? Gör så här:c

1.  Anmäl dig som resursperson  på på www.klimatvalstuga.se eller        
  till Tomas Lohammar, 076-7908045 eller lohammar@telia.com

2.  Sprid info om evenemanget och uppmana klimatvänner vara med.
3.  Sätt in ev bidrag på Jordens vänners plusgirokonto: 46 90 42-6,   

  märk med ”klimatvalstuga”.

Nu lyfter vi klimatfrågan i valet!


