
 

Inspirerade av folkriksdagarna på 
1890-talet samlades år 2014 världens 
första Klimatriksdag i Norr-
köping, startad av miljö-
vänner som ville lyfta 
klimatfrågan. Sexhundra 
delegater motionerade, 
ställde ut, föreläste, 
röstade, inspirerade 
och festade. Det blev en 
vitamininjektion för alla 
klimatengagerade och resulterade i 
ett antal tydliga förslag som lämnades 
över till riksdagspartierna. Nu laddar 
vi om inför Klimatriks dagen 2018!

Det måste hänDa något

Klimatriksdag 2018 handlar om att 
engagera hela landet från norr till 

söder i angelägna frågor som berör 
vårt klimat. Vi anordnar en utställ-

ning för företag och organisationer, 
seminarier och ett forum där 

lokala grupper och eldsjälar 
kan lyfta klimatsmarta 
lösningar. Vi bjuder på ett 
kulturprogram med dans 
och musik. Framför allt tar 

vi fram åtgärder som vi vill se 
politikerna genomföra.

För Dig som vill göra skillnaD 

För dig som vill ställa ut, hålla en 
föreläsning eller presentera ett åtgärds-
program finns alla förutsättningar att 
nå en garanterat klimat- och miljö-
intresserad målgrupp. Tveka inte att 
kontakta oss på klimatriksdag.se/kontakt

klimatet är vår tiDs största utmaning

I varje valkampanj borde klimatet vara 
en huvudfråga. Därför håller vi nästa 
Klimat riksdag den 4–6 maj 2018. Målet 
är att rikta strålkastarljuset på klimat-
frågan i valdebatten och ge politiker mod 
att fatta kraftfulla klimatbeslut. 

Klimatfrågan handlar om vårt sätt att 
leva, producera och använda resurser. Vi 
överbelastar planetens ekologiska gräns-
er. Det är allas vårt ansvar att säkra en 
hållbar tillvaro för vår egen och framtida 
generationer på vår planet.

STOCKHOLM 4–6 MAJ 2018

Varför en Klimatriksdag?

Vårt mål är att påverka

klimatriksDagens värDegrunD
Vi tar klimatvetenskapens varningar på största 
allvar. Temperaturökningarna måste begränsas till 
1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla 
människors lika värde och rättigheter, samt tar 
hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom.

Detta enligt Parisavtalets (COP21) artikel 2 
och FNs allmänna deklarationer om människors 
rättigheter.

Hur blir du  
delaktig?
Var med och skriv historia! Stöd 
 arbetet med Klimatriksdagen och gör 
klimatet till 2018 års hetaste valfråga

Du kan (som privatperson  
och/eller organisation):
➔ Uttala stöd för Värdegrunden

➔ Ge bidrag! Swish: 1233363439
      plusgiro: 74 88 44-8
      bankgiro hos Ekobanken: 787-6394

➔ Sponsra Klimatriksdagen

➔ Skriva ett klimatförslag,  
      rösta fram de bästa
➔ Medverka i Klimatriksdagens forum
➔ Presentera åtgärder i vår utställning
➔ Hålla föreläsning
➔ Delta under Klimatriksdagen
➔ Berätta om Klimatriksdagen
➔ Gilla oss och dela våra inlägg på    
      Facebook, Twitter och Instagram: 

      @klimatriksdagen

välkommen att engagera Dig.  
vårt klimat angår oss alla!

 läs mer på www.klimatriksDagen.se

tre Dagar meD klimatet i Fokus

Klimatriksdagen vill lyfta djärva 
idéer och nyskapande lösningar som 
ger oss ett klimatsmart samhälle. 
Under tre dagar kommer folkrörelser 
och aktionsgrupper, forskare och 
upp finnare, medborgare och före-
tagare att träffas och arbeta för att ta 
fram klimatförslag, visa på lösningar 
och sätta press på politiken. Vi vill 
att Sverige ska ses som en föregång-
are som visar vägen till ett långsik-
tigt hållbart samhälle.


