Klimatriksdag 2018 - Årets största
klimatpolitiska evenemang!

Den 4-6 maj samlas människor från hela landet på årets största klimatpolitiska
evenemang och röstar igenom förslag i en riksdag för klimatet. De framröstade
förslagen ska sedan presenteras för riksdagspartierna med målet att klimatfrågan
lyfts högt på agendan inför riksdagsvalet. Under Klimatriksdag 2018 anordnas ett
spännande program med uppträden, utställningar, föredrag och mycket annat.
Undersökning efter undersökning visar att klimatförändringarna tillhör det som svenska
folket, framför allt unga, oroar sig för mest. Ändå kommer klimatet ständigt i skymundan i
den politiska debatten. Detta är något som den partipolitiskt obundna föreningen
Klimatriksdagen vill ändra på inför valåret 2018 genom att arrangera en folkriksdag för
klimatet den 4-6 maj i Stockholm.
Ideellt engagerade från runt om i landet har jobbat hårt i arbetsgrupper, utskott och sina
respektive föreningar för att arbeta fram motioner som ska presenteras på Klimatriksdagen.
-

Det har kommit in 249 motioner och intresset för vilka som röstas fram är stort. Vår
förhoppning är att det ska komma mer än 1000 delegater till Klimatriksdag 2018 från
runt om i landet som tillsammans röstar fram de förslag som vi sedan för vidare till
riksdagen, säger Karin Sundby, ordförande i Klimatriksdagen.

Ett klimatevenemang för alla!
Utöver medborgare så är fler än 170 företag och organisationer engagerade för
Klimatriksdagen och har skrivit under dess värdegrund. Parallellt med själva riksdagen
arrangeras ett gediget program med föreläsningar, utställningar och ett forum för hållbara
lösningar. Ulrika Wilhelmsson, programansvarig berättar mer:
-

Ambitionen är att alla, även den som bara är lite orolig eller nyfiken på klimatfrågan,
ska ha mycket att hämta. På programmet hittar vi till exempel föredrag med
klimatforskare som Kevin Anderson, musikuppträdanden med bl a Malena Ernman
och en “Skavlan-soffa” som bl a gästas av Heidi Andersson och Björn Ferry.

Om Klimatriksdagen
Klimatriksdag 2018 hålls den 4-6 maj i Aula Magna på Stockholms Universitet. För mer information,
besök www.klimatriksdagen.se.
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