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Klimatrörelsen vädjar till regeringen att
ta klimatansvar i Vattenfall-frågan
Inom den närmaste tiden kommer regeringen att bestämma sig om de ska
godkänna försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland eller
inte.
Inför beslutet samlas klimatrörelsen den 3 juni på Sergels Torg i Stockholm
som en sista påminnelse till regeringen om att ta klimatansvar. Ett 20-tal
organisationer stödjer manifestationen.
- Sedan det blev tal om försäljning av kolgruvorna har den internationella
klimatrörelsen varit kritisk och krävt att Vattenfall istället ska inleda en
avveckling av verksamheten, säger Kitty Ehn, Talesperson för Klimataktion
som är en av arrangörerna.
Vattenfall har presenterat ett avtal med det Tjeckiska energibolaget EPH som
kostar Vattenfall upp till 27 miljarder på affären, medan en avveckling kan bli
omkring 10 miljarder dyrare än så. Det tjeckiska bolaget har varit tydligt med
att de räknar med att exploatera kolgruvorna och driva kraftverken vidare så
långt det är möjligt.
- Det vore en klimatpolitisk katastrof. De brunkolsfält som bolaget ännu ej
exploaterat motsvarar utsläpp på 1,2 miljarder ton koldioxid vilket är det
samma som hela Sveriges utsläpp under 24 års tid, säger Eva Lenke från
klimatrörelsen Fossil Free Sverige.
Flera internationellt erkända forskare, däribland Johan Rockström, har
kraftfullt kritiserat affären i en artikel i Dagens industri den 26 maj, där de
hävdade att en försäljning och fortsatt exploatering av kolgruvorna innebär
ett brott mot Parisavtalet om klimatet som regeringen nyligen

undertecknade.
- Det kommer att bli omöjligt för regeringen att fortsätta kalla sig
föregångare på klimatområdet om affären godkänns, anser Johline Lindholm,
företrädare för PUSH Sverige, som kommer att tala vid manifestationen.
Dagen innan kommer Klass 7A, Stentorpsskolan Halmstad, att uppvakta
regeringen med ett upprop och en namninsamling där barn och ungdomar
kräver att försäljningen av kolgruvorna stoppas. En hälsning från skolklassen
kommer att framföras vid manifestationen.
Kontakt: Torbjörn Vennström 0708-197205 tv@tvennstrom.se
Facebook: https://www.facebook.com/events/1749979868582271/
Mer information: http://klimatsverige.se/aktuellt/deltag-i-kampanjen-motkolet/
Info om Klass 7A Stentorppskolan:
http://supermiljobloggen.se/debatt/2016/04/klass-7a-uppmanar-vattenfalllat-kolet-ligga
Manifestationen LÅT KOLET LIGGA – STOPPA FÖRSÄLJNINGEN AV
VATTENFALLS BRUNKOL äger rum på Sergels Torg, Stockholm mellan kl 1820 den 3 juni.
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Jens Holm, riksdagsledamot (V)

Staffan Laestadius, Professor, Ledamot av regeringens analysgrupp för grön
omställning
Kajsa Kramming, Föräldravrålet
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Om Klimataktion
Klimataktion är en folkrörelse för oss som vill börja ta vårt ansvar för att
rädda planeten nu. Klimataktion står öppna för alla som kan ställa sig bakom
vår plattform, oavsett utgångspunkter och politiska, religiösa eller andra
hemvister.
Läs mer: http://klimataktion.se
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