
Klimatalliansen kräver förändring NU. 
Vi debatterar, demonstrerar, folkbildar och kampanjar med 
vetenskapen som grund. Vi utmanar makten. Att
stoppa klimatförstörelsen måste prioriteras först.
Vi är inte som riksdagspartierna. Vi är en tvärpolitisk
rörelse som har medlemmar från alla partier men med
ett gemensamt uppdrag: KLIMATET! 

Det är en fråga om liv och död som kräver att vi allierar oss som 
människor över alla gränser – också över de ideologiska. klimatalliansen.nu  •  info@klimatalliansen.nu

A L L I A N S E N

kan du 
rösta på

klimatrörelsen 
den 11 september.

2022

Partierna tar inte klimatkrisen
på allvar.
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Skärpa 
klimatmålen.

Bryta kortsiktigheten 
i ekonomin och 
nyttja kapaciteten i 
finansmarknaderna.

Minska 
energianvändningen 
och påskynda 
elektrifieringen.

Utnyttja nya 
tekniker.

Stödja en 
internationell 
konvention mot brott 
mot naturen.

Mäta rätt saker.

Öka antalet kolsänkor 
och skydda biologisk 
mångfald.

Detta är våra 15 krav för att 
klara klimatkrisen.

2022
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08

Driva på för ökad 
resurseffektivitet och 
en cirkulär ekonomi.

Verka för en rättvis 
omställning.

Öka klimatstödet 
till fattiga länder.

Fyrdubbla statliga 
investeringar i hållbarhet för 
att klara omställningen.

Fördjupa 
demokratin med 
kunskap och 
engagemang.

Öka tempot i EU:s 
klimatomställning.

Minska matens 
klimatpåverkan.

Minska konsumtionens 
klimatpåverkan med 
ekonomiska styrmedel.
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Vi kallar oss inte för parti. Vi är en tvärpolitisk rörelse
av beslutsamma människor som ställer upp i valet. Vi
driver den viktigaste frågan för alla: KLIMATET. Det är en
fråga om liv och död som gör att vi allierar oss över alla
gränser – också över de ideologiska.

Klimatalliansen kräver förändring NU. Vi debatterar, 
demonstrerar, folkbildar och kampanjar med vetenskapen som 
grund. Vi utmanar makten. Att stoppa klimatförstörelsen måste 
prioriteras först.

Du måste inte välja ett
parti i höstens val.
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