
Vänsterpartiet

Rädda planeten
Det är bråttom nu om vi ska undvika en klimatkatastrof. Vi måste kraftigt 
minska utsläppen av växthusgaser.

Stora källor till utsläpp är resor och  transporter, köttproduktion, 
bostäder och industri.

                                                   100 företag står för 71% av alla utsläpp!  
                                                     Nästan alla är verksamma inom
                                                       fossilindustrin. 

                                                          De 10% rikaste i världen står för
                                                    hälften av utsläppen.

Folk har tröttnat på politikernas passivitet och kräver krafttag mot 
klimathotet. Greta Thunberg och hennes skolstrejk för klimatet och 
#FridaysForFuture sprider sig. Engagerade klimataktivister i eXtinction 
Rebellion och Ende Gelände genomför civil olydnadsaktioner för att 
förhindra klimatskadlig verksamhet och kräver politiska åtgärder.

Vänsterpartiet vill:

- Att företagen och de rika minskar sina utsläpp mest
- Att det byggs fler billiga och klimatsmarta hyresrätter
- Att våra pensionspengar i AP-fonderna inte ska gå till fossilindustrin
- Införa avgiftsfri kollektivtrafik
- Bygga ut solkraft och vindkraft
- Minska köttkonsumtionen och öka det vegetariska
- Minska flygandet och öka tågåkandet

Men det finns hopp!
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