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Vi älskar våra barn och barnbarn.
Klimatförändringen hotar deras framtid.
Klimatavtalet i Paris i december 2015 gav nödvändiga men långt
ifrån tillräckliga förutsättningar, nu gäller att gå vidare.
Vi vill att våra högsta politiska beslutsfattare ska lyfta klimatfrågan
över partipolitiken. Miljömålsberedningen var partipolitiskt
sammansatt, men fortfarande finns ingen gemensam politik som
stoppar klimatförändringen. Vi kräver beslut, som tryggar alla barns
och barnbarns framtid.
Till varje pris!
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Detta är vår gemensamma plattform.
I andra sakfrågor kan vi ha olika åsikter.
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Vi ser oss som en ”massrörelse” utan ledare och sedan augusti
2011 träffas vi den sista onsdagen i varje månad (utom i juni och
juli). Vi möts numera på Bagdad Café på Medelhavsmuseet, 1 tr
upp på Fredsgatan 2, kl 13.30 och diskuterar upplägget för dagen.
Ibland har vi lyckats ordna möten med politiker. Gå in på vår
hemsida så ser du vilka vi redan har träffat. Ca 14.30 går vi ut och
”strömmar” utanför Riksdagshuset i ca en timme. Så blir det fika
igen på Bagdad Café med prat om kommande aktioner.
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Under ”strömningen” bär vi plakat där vi kräver ett stopp för
klimatförändringen med en bild på egna eller andras barnbarn och
någon text. På hemsidan kan du se olika exempel på sådana plakat
och där finns också tips om hur man kan tillverka dem själv. Där
finns också denna information.

Under ”strömningen” bär vi plakat där vi kräver ett stopp för
klimatförändringen med en bild på egna eller andras barnbarn och
någon text. På hemsidan kan du se olika exempel på sådana plakat
och där finns också tips om hur man kan tillverka dem själv. Där
finns också denna information.

Vi uppmanar alla att kontakta (maila, ring, skriv) politiker, i egna
partiet eller andra, och kräva större handlingskraft i klimatfrågan.
Under https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ kan du hitta
riksdagsledamöternas kontaktuppgifter.
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We love our children and grandchildren.
Climate change threatens their future.
The climate agreement in Paris in Dec 2015 established a basic
framework and now we must keep up the work to implement this
agreement.
We want our leading politicians and decision makers to elevate climate
change above party politics. The Swedish government did have a
committee (seven parties represented) working together on climate
issues, but it still has no consensus on how to stop climate change. We
demand decisions that safeguard a sustainable future for all children.
At any cost!
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This is a platform on which we all agree.
In other matters, our opinions may vary.

This is a platform on which we all agree.
In other matters, our opinions may vary.

We see ourselves as a leaderless people’s movement. We meet the
last Wednesday of every month (except for June and July) currently in
Bagdad Café at Medelhavsmuseet on Fredsgatan 2, first floor, at 1:30
pm where we discuss the agenda for the day. Sometimes we succeed
in securing a meeting with a politician. Check our home page to see
whom we have met so far. Around 2:30 we start patrolling outside
Riksdagshuset, posters held high and leaflets ready to hand out. We
take a second break at Bagdad Café after about an hour for debriefing
and planning future actions.
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Our posters, personalized with pictures of a child or children, express
our deep concern about the ongoing climate change and demand that
politicians take action. Our home page shows examples of this and
also tells you how to make one yourself.
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We recommend everybody we meet to personally contact (email,
phone, write) politicians and demand strong measures to counteract
climate change. Email addresses to all members of our Parliament can
be found under https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
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