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Nu är sommaren i full blomning, och vi hoppas att ni njuter lika mycket som vi av 

solen och värmen! Vi gläds åt att den nya Klimatlagen den här månaden har 

antagits av en stor majoritet i riksdagen. Även om den långt ifrån är så ambitiös 

som vi skulle önska hoppas vi att den kommer att bli ett startskott för den 

nödvändiga omställning av samhället som krävs, nu när den globala 

uppvärmningen går allt snabbare.  

 

Flygskatten 

Vi gläds också åt att regeringen, trots hård kritik från flygbranschen och 

oppositionen, har lagt fram ett lagförslag om flygskatt. Även om även den enligt vår 

mening är för låg är det viktigt att försöka minska utsläppen från flyget snarast 

möjligt, eftersom det är en kraftigt ökande utsläppskälla. Klimataktions talesperson 

Jonas Bane har gjort ett inlägg i debatten på Aftonbladet TV.    

 

Debattartiklar om Klimatmålen och AP-fonderna    

Klimataktion har gjort sitt till för att påverka opinionen genom att vara med i två 

debattartiklar; en om att sätta mål för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och 

en som handlar om att ett nytt regelverk för AP-fonderna, som ska prioritera miljö 

och mänskliga rättigheter.  

SVD: ”Sveriges klimatmål missar de största utsläppen” 

DN: "När får vi hållbara regler för AP-fonderna, Per Bolund?"     

Klimatriksdagen 2018  

Klimataktion, andra organisationer och engagerade privatpersoner fortsätter 
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arbetet med att organisera Klimatriksdagen. För att kunna arrangera en bra 

Klimatriksdag behövs god finansiering och vi skulle nu behöva tips om sponsorer, 

organisationer som vill medverka eller andra sätt att finansiera arrangemanget. 

Alla idéer är uppskattade! Om du som läser detta kan bidra med information, idéer 

eller rent av skänka en slant – ta kontakt med Peter Fritzon 

på peter.fritzson@liu.se. 

 

Glöm inte att betala din medlemsavgift om du inte har gjort det! Och värva gärna 

en vän eller släkting som ny medlem! :-) 

   

 

Vi önskar er en härlig sommar!   
  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 
Jag vill inte ha detta medlemsbrev    Ändra inställningar 
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