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Vi kommer att träffas vid Gustav Adolfs Torg en
gång varje månad för att manifestera för klimatet.
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Växthusgaserna ökar och klimathotet blir allt allvarligare.
Vi måste få kontroll över situationen – det har vi inte idag!
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I Parisavtalet 2015 lovade alla världens länder att minska
klimatutsläppen, så att vi begränsar temperaturökningen till 1.5 °C.
Nu måste vi bevaka att det löftet hålls, av beslutsfattare på alla
nivåer!
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1) att uppmuntra varandra som individer att göra medvetna insatser
för klimatet (använda bra transporter, handla och äta klimatvänligt,
medveten energianvändning etc.)
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2) att påverka beslutsfattare på kommunal, nationell och
internationell nivå att prioritera klimatet och miljön i sina beslut.
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3) att inspirera till liknande aktioner på andra platser.
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Våra paroller – se baksidan!
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Paroller:
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Lokalt:
Satsa mycket mer på kollektivtrafik & cykel –
Det ska vara lätt att resa hållbart!
Fossilfritt Göteborg 2030!
Stan ska inte bränna fossilt – stäng Rya kraftvärmeverk!
Kommunal mat ska vara klimatsmart!
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Nationellt:
Förbättra tågen och tågtrafiken!
Vattenfalls kol ska stanna i jorden!
Planera samhället för en hållbar framtid!
Snabbare omställning – 2045 är för sent!
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Internationellt:
Världshandeln ska ta hänsyn till miljön – inte tvärtom!
Rika länder måste gå före i klimatomställningen!
Utsläpp måste kosta – överallt!
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Vi står här, varje månad, tills löftena uppfylls!
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Tider nu i vår (kl 17.00):
Torsdag 21 april – Torsdag 12 maj ... (fortsättning följer)
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Mera information om kommande aktioner:
www.klimatsamling.se/klimattaget
Facebook: Klimatsamling
Vill du vara med och jobba med klimatfrågan i Klimatsamling?
Mejla till info@klimatsamling.se
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