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Kalle Petré 

stockholm 

FÖRSLAG 

Djupare klimatsamling inför valet 
 

Jag föreslår att följande mejl skickas från utskottsmötet till alla de 22 organisatioenrna. 

 

-------------- 

Ämne/rubrik: Glädjande klimatsamling 

 

Bästa klimatvänner! 

 

Med stor glädje läser vi och får rapport om det klimatsamarbete inför valet, som växer 

fram. Hela 22 organisationer bakom en debattartikel i Aftonbladet 1 januari. 

Gemensamma möten och mejllista. Beskrivningen hur ni tacklar frågeställningarna, 

diskussioner om målgrupper, idéer om gemensamma aktiviteter osv pekar på, att något 

stort är på gång. Det kan utvecklas till ett momentum för klimatet. I det vill vi delta 

fullt ut! 

 

Dock är vi bekymrade över en sak. Ser ni Klimatriksdagens potential? 10 jan 

distribuerades bifogade förslag "Valplan för klimatet" till samtliga inom Klimatriksdagen. 

Har ni diskuterat att göra den sammankoppling, som där görs? Följande är en 

sammanfattning: 

• Alla era organisationer bör uppmana era medlemmar (inklusive medlemmar 

valda till ledningar och anställda) att motionera till Klimatriksdagen och sen delta 

på den. Det borde innebära, att Klimatriksdagen får ett stort underlag för 

diskussion, vidarebearbetning och beslut inför och på Klimatriksdagen. 

• En bearbetning från 1 mars till 1 maj av detta breda material kan resultera i en 

handlingplan för klimatet att antas på Klimatriksdagen. Denna plan kan sen ligga 

till grund för gemensamt agerande under valrörelsen och jämföras med de 

handlingsplaner, som AB-artikeln 1 jan efterfrågar från partierna.  

• Detta demokratiska format har möjlighet att komma förbi de låsningar som alltid 

riskerar att uppstå mellan organisationer. Med brett deltagande i en demokratisk 

process kan alla acceptera, om inte vars och ens "favoritfråga" blir i centrum.  

 

Mot bakgrund av förslaget "Valplan för klimatet" (men då ovetande om det arbete som 

bedrivs av de 22 org) har inom Klimataktion utarbetats dokument om detta. Välkomna att 

ta till er det som ni anser lämpligt om ert samarbete och ha gärna åsikter om hur 

Klimatriksdagen ska utveckla sitt arbete på bästa sätt. Klimatriksdagen är alla 

klimatvänners riksdag! 

 

bästa  hälsningar 

40 (?) personer på Klimatriksdagens möte för alla deltagare i ämnesutskott  

 

 

Länk till mappen Samling: 

https://drive.google.com/drive/folders/1SnGH6WqnGNjNKxso6FAI6ySKIha6dy8j 
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