
Inbjudan till gemensamt upprop mot utbyggnaden av Preemraff i Lysekil

Den 10 – 13 mars 2020 kommer Mark och miljödomstolen ha förhandlingar om Preems 
ansökan om utökad verksamhet. Med anledning av detta har initiativet Stoppa 
Preemraff tagit fram ett upprop mot utbyggnaden. Målet är att rikta en kraftfull 
uppmaning till regeringen och att stötta politikerna att ta beslut i linje med 
Parisavtalet och avslå ansökan.

Initiativet Stoppa Preemraff startades för ca ett år sedan och arbetar för att stoppa 
Preems utbyggnad av sitt raffinaderi i Lysekil genom påverkansarbete, 
informationsspridning, namninsamlingar och aktioner. Initiativet är partipolitiskt 
obundet och en stor mängd organisationer finns redan representerade på de 
regelbundna möten som initiativet anordnar. 

Preem ansöker om att utöka sina utsläpp med 60 % jämfört med idag, vilket skulle 
göra Preem till den största utsläpparen i hela Sverige. Satsningen skulle göra det 
mycket svårt för Sverige att nå sina klimatmål och Parisavtalet. Preem använder nu 
enorma resurser för att framstå som klimatvänliga. Trots detta består deras 
kärnverksamhet av fossil industri och deras påståenden håller inte för närmare 
granskning.

Vi skriver till er för att vi hoppas att ni ska vilja skriva på vårt upprop, se bifogat. Om 
ni väljer att skriva under behöver vi bekräftelse innan den 29e februari. Målet är att 
offentliggöra uppropet i riksmedia och på sociala medier i god tid innan 
förhandlingarna startar den 10e mars. Möjlighet kommer att finnas att skriva under 
senare men ju fler som finns representerade innan den 10e mars desto starkare 
signal skickar vi till regeringen.

Den 10e mars kommer en större manifestation att organiseras i Lysekil. För mer 
information kolla in eventet på Facebook samt följ sidan Stoppa Preemraff:

https://www.facebook.com/events/170242357636998/?
notif_t=event_calendar_create&notif_id=1580568309368569

https://www.facebook.com/stoppapreemraff/?
eid=ARD9C6AKuPS8XVzr2TxLubLiQc6QyoOUXfrN0LfC0ILpMLy7Xdt4yQ9
_uNwHBf1dlMI2FUwvfdouo3uz

För frågor och mer information får ni gärna kontakta oss på 
upprop.stoppapreemraff@gmail.com. Utöver underskrift och deltagande i Lysekil 
hoppas vi på en fortsatt gemensam kraftsamling i Sverige kring frågan. 

Vänliga hälsningar

Stoppa Preemraff
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