Pressmeddelande
Civilsamhällets tunga organisationer utmanar regeringen att
ta ställning för klimaträttvisa i Paris
För första gången samarbetar Rädda Barnen, Greenpeace, PUSH Sverige, Diakonia, och
Naturskyddsföreningen för klimatet och vår framtid. Organisationerna vill lyfta vikten av
klimaträttvisa inför klimattoppmötet i Paris. För att mobilisera kring frågan bjuder
organisationerna in till en dag i Stockholm den 20 november.
Dagen inleds med ett seminarium kl 14.00–16.30, där bland annat biståndsminister Isabella
Lövin och Md Shamsuddoha förhandlingsdelegat för Bangladesh vid COP 21 medverkar.
Program för seminarium om klimaträttvisa
Organisationerna anser att klimaträttvisa har råkat i skymundan för andra, mer tekniska
detaljer i klimatförhandlingarna trots att dessa frågor kommer att avgöra hur effektivt avtalet
blir. Vi har resurserna och tekniken för att klara klimatet, frågan är om vi har politikerna.
Därför utmanar vi våra politiker att ta ställning för klimaträttvisa.
-

Det här handlar om vår framtid, en hållbar och rättvis framtid. För vissa människor
handlar det här klimatavtalet om liv eller död. Vi måste lyssna på de mest utsatta och
kraftigt minska våra klimatutsläpp, säger Nina Österlöf, vice ordförande i
ungdomsorganisationen PUSH Sverige, en av arrangörerna för klimatfesten.

De fem organisationerna vill att kostnader för klimatanpassning och energiomställning ska
fördelas rättvist och att avtalet ska bygga på mänskliga rättigheter. Målet är att klimaträttvisa
ska stå i centrum för det nya klimatavtalet i Paris och att Sverige ska vara fossilfritt 2030.
-

Antalet människor som flyr av klimatrelaterade skäl ökar. Hälften av flyktingarna är
barn. Sverige måste lyfta behovet av att utforma klimatstrategier som har ett fokus
på barns sårbarhet och särskilda behov, säger Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare
för Rädda Barnen.

För att kraftsamla avslutar vi dagen med en Klimatfest. Där bjuds på artister, musik och
brandtal. Gratis inträde för alla på Södra teatern med början klockan 20.00. Information om
klimatfesten
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