
Riksupprop: Stöd Klimatstrejken fredag 30/11 
- Vi gör manifestationer vid alla kommunhus i landet 
 

”Det ni gör nu kan inte vi barn ändra på när vi blir äldre.” Greta Thunberg 

 

Hej! 

Det här är ett upprop. En viljeakt. Ett ansvarstagande. Det minsta vi kan göra är att stödja Greta 

Thunbergs och hennes vänners #klimatstrejk i kampen för en hållbar och fossilfri värld. Vuxna 

har ett ansvar att se till vi inte förstör förutsättningarna för våra barn och kommande 

generationer. Omställningen till en fossilfri värld är akut bråttom. Det visar inte minst FN:s nya 

klimatrapport som bygger på 6000 vetenskapliga skrifter. Vi måste drastiskt börja minska 

utsläppen nu för att kunna nå Parisavtalet mål och för att ha någon chans att begränsa den 

globala temperaturökningen till 1,5 grader. Med nuvarande utsläppstrend riskerar vi skenande 

klimatförändringar som mänskligheten inte kan hejda. 

 

Därför visar vi vårt stöd för #Klimatstrejken på fredagar. Hittills finns vi på ett 20-tal ställen 

under #FridaysForFuture. Men vi kan bli fler! Tillsammans kan vi se till att stå utanför varenda 

kommunhus över hela landet fredag den 30 november. Det är sista fredagen innan FN:s 

klimattoppmöte i Polen startar. Var med och sänd en larmsignal från landets 290 kommuner till 

politiker och beslutsfattare lokalt, nationellt och internationellt.  

 

1. DU/NI BEHÖVS. Samla några i kommunen för en stödaktion 30 november (och helst varje fredag 

tills vi får en politik som leder oss mot 1,5-gradersmålet). Det kan räcka med en kort samling, en tyst 

minut, en sång, ett överlämnade av Parisavtalet. eller ett medborgarförslag.  

 

2. NÅ UT. Registrera klimatstrejken här: klimatsverige.se/fridays-for-future-manifestation-30-

november/ så synliggör vi alla klimatmanifestationer i landet, och var det saknas en manifestation. Gör 

ett FB-event och sprid till föreningar och miljöengagerade i kommunen. Dela det gärna 

här: https://www.facebook.com/groups/929294497203110/ Sprid ditt engagemang med bilder och 

hashtag: #FridaysForFuture, #KlimatStrejk och #ClimateStrike. 

 

3. PÅVERKA KOMMUNPOLITIKERNA. Överlämna ett medborgarförslag till kommunen så tvingar 

vi kommunpolitiker över hela landet att leva upp till Parisavtalet. Förslag finns 

här: klimatsverige.se/fridays-for-future-manifestation-30-november/ 

 

Vi låter några av Greta Thunbergs ord avsluta uppropet: 

”Det ni gör nu kan inte vi barn ändra på när vi blir äldre.  

Många brukar säga att Sverige är ett så litet land, att det inte spelar någon roll vad vi gör. 

Men jag tänker att om några flickor kan få rubriker över hela världen genom att bara inte gå 

till skolan under några veckor, tänk på vad vi alla skulle kunna göra tillsammans om vi bara 

ville. 

Varenda människa räknas. Precis som varje utsläpp. Vartendaste kilo. Allting räknas. 

Så snälla, behandla klimatkrisen som den akuta kris den är och ge oss en framtid. 

Våra liv ligger i era händer.” 

 

Vänliga hälsningar 

Janine OKeeffe, för Klimataktions kommunikationsgrupp  

Torbjörn Vennström, för KlimatSveriges samordningsgrupp 

Pontus Björkman, för KlimatSveriges kommunikationsgrupp 
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