
Stefan, (Annie, Ulf, Jan, Ebba, Isabella, Gustav, Jonas med flera) det ni föreslår duger inte 
 
Så är det!  
 
Era förslag inom klimatområdet är otillräckliga. Som väljare kräver jag att du tar din uppgift 
på det allvar som situationen kräver.  
 
Nu har ni fått en gyllene chans att äntligen styra debatten till det som större delen av det 
svenska folket anser vara den viktigaste valfrågan, klimatfrågan. Bortse en stund från det 
taktiska valarbetet som enbart syftat till att locka SD-sympatisörer. Sluta lägg tid på att gräla 
med övriga partier om ni eller andra ska regera med eller utan SD-stöd. Ge oss istället 
konkret information om hur ni avser att på såväl kort som lång sikt söka vända den 
alarmerande utvecklingen.  
 
Vilka konkreta åtgärder avser ni att genomföra inom landet?  
 
Hur avser ni att agera i EU och andra internationella sammanhang?  
 
För att jag ska lägga min röst på er vill jag dessutom veta  
 
när de olika åtgärderna ska vidtas och 
 
vilket år eller årtionde som varje åtgärd kan förväntas ge viss effekt samt  
 
vilket år eller årtionde som varje åtgärd kan förväntas ge god effekt.  
 
Konkreta besked i dessa delar kommer att vara helt avgörande för var jag lägger min röst. 
 
Alltså, ta er samman och kom med konkreta och tillräckligt genomtänkta förslag som 
verkligen gör skillnad nu och som kan begränsa verkningarna av den alltför nära förestående 
klimatkatastrofen! Beakta vad våra forskare förordar, var så modiga att era barn och 
barnbarn kan var stolta över ert rakryggade arbete.  
 
Varför käbbla om strängare straff - vi vet alla att allmänpreventionen inte funkar. Sluta med 
överbud om antalet poliser - utbildningsplatserna står tomma och utbildare saknas. Listan på 
skendiskussioner kan dessvärre göras alltför lång. Jag menar inte att dessa frågor saknar 
värde men de förtjänar inte den tid och uppmärksamhet som de nu får.  
 
Vi är ett rikt land, vi har faktiskt råd med satsningar och visioner. Förmedla hopp och sluta 
med er återkommande negativa bild av vårt land, tänk ett ögonblick – hur hade Hans Rosling 
argumenterat och agerat. 
 
Vill man åstadkomma en verklig förändring måste man börja med sig själv, och med sin egna 
grupp/organisation. Ni har makten att påverka och det är ni som kan göra verklig skillnad. 
Det duger inte att exempelvis hänvisa till arbetet inom EU, vi i vårt land kan gå först, visa att 
vi vågar, visa att det är möjligt. 
 



Årets val är troligen det mest avgörande valet under nuvarande generationers livstid. Vid 
nästa val är risken alltför stor att det är för sent att inleda en ny färdriktning. 
 
Vill ni ha min och andras röster måste ni visa på en verklig och modig politik som gör den 
skillnad som krävs.  
 
Jag kommer att bevaka er och agera av all min kraft för att stödja den politik som på 
faktamässig grund ger den största klimatnyttan. Jag kommer även att aktivt agera för att 
peka på de brister som finns hos de partier som inte tar denna uppgift på allvar. 
 
/Ditt namn/ 


