
RÄDDA KLIMATET 

   Vi älskar våra barn och barnbarn. Ett allt varmare klimat utgör ett hot mot 
deras framtid. Människans stora och ökande utsläpp av växthusgaser är av 
central betydelse för pågående klimatförändring. Det finns ännu ingen 
kraftfull gemensam politik med målet att i tillräcklig grad begränsa den 
globala uppvärmningen. Klimatavtalet i Paris 2015 gav nödvändiga men 
otillräckliga förutsättningar. Målet fossilfritt 2045 räcker inte. Vi vill att 2030 
blir det svenska målet. För det krävs snabba och kraftfulla åtgärder. 

   Vi kräver att våra politiker lyfter klimatfrågan över partipolitiken och 
tar de tuffa beslut om regleringar och investeringar, som tryggar alla barns 
och barnbarns framtid. Vi har inte råd att misslyckas! 

   De övergripande besluten måste våra politiker fatta. Men du som individ 
kan också göra en insats genom att minska utsläpp från flyg och bilar, bidra till 
fossilfri el med solpaneler, spara energi i vårt boende, minska köttkonsumtion 
och mycket mer. Detta är vår gemensamma plattform. I andra sakfrågor kan 
vi ha olika åsikter. 

   Vi ser oss som en rörelse utan ledare. Sedan augusti 2011 träffas vi den 
sista onsdagen i varje månad (ej juni/juli) kl. 14.00 i Syrienrummet på 
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2. Ibland lyckas vi ordna möten med politiker. 
På vår hemsida ser du vilka vi redan har träffat. Ca kl. 14.30 går vi ut och 
”strömmar” utanför Riksdagshuset i en timme. Vi bär på plakat med en bild 
på egna eller andras barnbarn och olika krav för att hejda utsläppen av 
växthusgaser och bromsa den globala uppvärmningen. Efteråt möts vi på 
Bagdad Café. 

   Vi uppmanar alla att kontakta (maila, ring, skriv) politiker, i egna partiet eller 
andra, och kräva större handlingskraft i klimatfrågan. Under 
www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier hittar du riksdagsledamöternas 
kontaktuppgifter. 

  Välkommen till Grand Panthers 

   www.grandpanthers.se 

 

SAVE OUR CLIMATE 

   We love our children and grand-children. Climate warming is a threat to 
their future. The huge and ever-increasing release of greenhouse gases plays 
a central role in climate change.  There is still no strong shared political will 
with the aim of adequately limiting global warming. The Paris Climate 
Agreement of 2015 set out necessary but inadequate conditions. The goal of a 
fossil-fuel free world by 2045 is not enough. We demand the Swedish goal to 
be brought forward to 2030. This requries urgent and powerful actions now.  

   We demand that our politicians lift climate change above party politics 
and take tough decisions about regulations and investments so as to secure 
the future for all children and grandchildren.  We can’t afford to fail! 

   The politicians have to formulate the top priorities but as an individual you 
can play a role. Decrease your use of air travel and private cars, install solar 
panels for fossil-fuel free electricity, practice energy-conserving measures in 
your home, decrease your meat consumption, and in many other ways. This is 
our joint platform. In other questions we can have divergent opinions. 

   We are a movement without a leader. We have been meeting on the last 
Wednesday in every month (June and July excepted) since August 2011 at 
2.00 p.m. in the ”Syrienrummet” in the Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, 
Stockholm. Sometime an invited politician joins us. On our web site you can 
see a list of those whom we have already met. Around 2.30 p.m. we proceed 
to the Parliament building and walk about there for an hour.  We carry signs 
with pictures of ours or others grandchildren and slogans for action to 
decrease greenhouse gas emissions and global warming. Then we meet back 
at the ”Bagdad Café” in the museum.  

   We encourage everyone to contact a politician (mail, write or ring!) in the 
party your choice, to demand more progress on climate change policies. You 
can find the MPs contact details at www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier. 

  Welcome to the Grand Panthers! 

   www.grandpanthers.se 
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