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Nytt globalt klimatavtal
– en unik chans att påverka

Sverige har en unik chans att påverka världens klimat
I Köpenhamn i december ska världens länder komma överens om hur vi ska
möta klimathotet. Klockan tickar och insatserna är höga. Världen behöver
ett avtal som tar planeten ur fossilberoendet och möjliggör utveckling för
världens fattiga.
Som EU-ordförandeland har Sverige har en unik möjlighet att påverka världens klimat. De mål som diskuteras i klimatförhandlingarna är skrämmande
låga i förhållande till de utsläppsminskningar som behövs enligt forskningen.
Om företag och kommuner visar sitt stöd för ett kraftfullt klimatavtal blir
det lättare för regeringen att få EU med sig och överbrygga glappet
mellan politik och vetenskap. Genom att ta ett offensivt ledarskap kan Sverige och EU visa hur det fossilfria, klimatsmarta samhället kan uppnås med
både högre livskvalitet och god ekonomi.
Därför genomför Naturskyddsföreningen Klimatstafetten vars mål är att
samla in näringslivets och kommunpolitikernas stöd för att regeringen ska
kunna driva klimatfrågan mot ett kraftfullt avtal i Köpenhamn.

Naturskyddsföreningen uppmuntrar företag och kommuner att skriva
på de två önskemål vi har på klimatavtalet. Att i-länderna:
• minskar sina utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent i de egna
länderna till år 2020 från 1990 års nivå
• kraftfullt ökar sitt stöd, utöver biståndet, till klimatinsatser i 		
utvecklingsländerna
Dessutom vill vi att företagen och kommunerna som stödjer
de två punkterna ovan informerar sina anställda om företagets och kommunernas stöd för ett kraftfullt klimatavtal i
Köpenhamn.
Underskrifterna överlämnas till regeringen Reinfeldt i
samband med Köpenhamnsmötet.
Skriv på och läs mer på
www.naturskyddsforeningen.se/klimatstafetten.

Engagera ditt företag och din kommun
Skicka stafettpinnen vidare genom att uppmana ditt företag och din kommun att stödja ett kraftfullt klimatavtal. Det gör du enklast via Klimatstafettens webbsida www.naturskyddsforeningen.se/klimatstafetten. Där kan även
företag och kommuner skriva under våra önskemål på klimatavtalet.
Naturskyddsföreningen kommer ha täta kontakter med lokaltidningarna
och informera om vilka företag och kommuner i ditt län som har skrivit på.
Dessutom följer vi noggrant utvecklingen på vår egen webb.

Engagera dig
Du kan också stödja vårt klimatarbete genom att bli medlem i Naturskyddsföreningen eller vårt klimatnätverk och genom att köpa Jubileumsfalken.
Den är en symbol för ditt och vårt miljöengagemang. Dessutom ger den
dig rabatter hos våra samarbetspartners. Läs mer om Jubileumsfalken och
beställ den på www.naturskyddsforeningen.se/falken.

Naturskyddsföreningen. Box 4625, 11691 Stockholm.
Tel 08-702 65 00. info@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger
miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och
myndigheter såväl nationellt som internationellt.
Föreningen har ca 180 000 medlemmar och finns i
lokalföreningar och länsförbund över hela landet.
Vi står bakom världens tuffaste miljömärkning
Bra Miljöval.
www.naturskyddsforeningen.se
Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se

