
 
 

 

För ett mänskligt klimat 

 – ställ om Sverige! 
 

Vi behöver hitta sätt att leva som håller klimatet i balans och inte 

värmer upp planeten på ett farligt sätt. Samtidigt kan vi skapa hållbara 

klimatjobb, återuppliva landsbygden och öka rättvisan. Världen behöver 

länder som går före – Sverige bör vara ett sådant land.  

 

Detta kan vi göra 

Sverige behöver sluta släppa ut växthusgaser omkring 2030. Det är ont om tid, 

men finns gott om idéer. 

 

Vi kan ta bort stödet till fossila bränslen och klimatskadliga transporter som flyget, 

vi kan satsa på tåg och kollektivtrafik och införa koldioxidskatt. Vi kan halvera vår 

köttkonsumtion och se till att maten odlas nära där vi bor. Vi kan tillåta lokal 

upphandling. Vi kan energirenovera bostäder. Vi kan flytta AP-fondernas pengar 

från fossilbranschen till hållbara alternativ. Vi kan låta kolet ligga kvar i marken. 

Den gemensamma välfärden behöver utvecklas – det ger klimatsmarta jobb. Vi 

kan konsumera mindre och ta ut välstånd i mer fritid. Det kan vara enkelt, billigt 

och kul att leva klimatsmart. 

 

               Läs mer på www.klimataktion.se 

 

 

Därför är det bråttom 

Klimatvetenskapen visar med allt större tydlighet att ett fortsatt ohämmat uttag 

av fossila bränslen är liktydigt med global katastrof. Jordens atmosfär har redan 

idag för höga halter av växthusgaser. Därför smälter isar, uppkommer värmeböljor 

och rubbas regnperioder. Stora områden riskerar att bli obeboeliga och arter dör 

ut. Våra barn riskerar en mörk framtid. Men vi har fortfarande en chans att vända 

utvecklingen. Omställningen måste börja nu.  

 

Därför är 2015 ett viktigt år 

I Paris samlas företrädare för världens nationer för att försöka enas om ett globalt 

klimatavtal. Många rörelser i världen mobiliserar allt mer beslutsamt för en rättvis 

omställning. Vi vill att politiken tar sitt ansvar. Engagera dig du också och påverka 

våra politiker!  

 

Detta vill Klimataktion 

Vi vill driva på för att göra Sverige hållbart och bygga en folkrörelse för klimatet. 

Du kan sprida vårt upprop för klimatmobilisering – ladda ner på 

www.klimataktion.se.  

 

Vill du engagera dig mer?  

Bli medlem i Klimataktion! Eller gå med i vårt gemensamma nätverk 

KlimatSverige, som skapats av organisationer och enskilda för gemensamma 

aktioner inför Paris, och efter. www.klimatsverige.se 
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