VÄLJ RÄTTVISA NU!
Över en miljard människor går fortfarande hungriga enligt FN.
Klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste ökar. Den ojämlika
utvecklingen sker samtidigt som vi exploaterar jordens naturresurser i
en rasande fart. Gruvbrytning och storskaliga odlingar förstör naturen,
samtidigt som småbrukare trängs undan och många ursprungsfolks
territorier och rättigheter kränks.
Trots nya larm från FN:s klimatforskare har inte regeringarna ens
kunnat enas om åtgärder som kan uppfylla det otillräckliga
”tvågradersmålet”. Sverige och andra rika länder med höga utsläpp per
person har ett särskilt ansvar att snabbt minska utsläppen. Två stora
utsläppskällor i vårt land är vägtrafiken och industrin.
Samtidigt växer de ekonomiska klyftorna också i Sverige. Vi har en
historiskt mycket hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar. Vi ser
också hur rasistiska och främlingsfientliga krafter utnyttjar situationen
och helt felaktigt skyller problemen på invandrare.
Vi folkrörelser och folkbildningsorganisationer samlar oss i en
gemensam rörelse inför EU-valet, kommun-, landstings- och
riksdagsvalet 2014. Vi säger:

Ja till solidaritet och rättvisa
– Nej till ökade klyftor och främlingsfientlighet
•
•
•
•

Motverka rasism lokalt och globalt – folkbildning mot
diskriminering
Skatte- och handelspolitik för rättvisa – skatt på finansiella
transaktioner, nej till skatteparadis
Stärk fattigdomsbekämpningen – stoppa urholkningen av svenskt
bistånd
För en demokratisk debatt om utvecklingspolitik – slopa
påverkansförbudet i SIDA:s informationsbidrag

Ja till gröna meningsfulla jobb
– Nej till kortsiktig exploatering av natur och människa
•
•
•
•
•

Halvera klimatutsläppen nu – Sverige ska gå före i klimatarbetet
Ja till klimatsmart upprustning av miljonprogrammen
Satsa på järnväg, kollektivtrafik och cykel – minska
transportbehoven samt bil- och flygtrafiken
Ja till 100 % förnybar energi och energisparande – nej till fossil
energi och kärnkraft
Nej till kortsiktig gruvexploatering – Ja till återvinning och
hållbart resursnyttjande

Ja till ökad demokrati och folkligt inflytande
– Nej till att göra miljö och välfärd till handelsvaror
•
•
•
•

Använd skatter och lagstiftning för att minska klyftorna – rika
kan betala mer skatt för gemensam välfärd, miljö och jämlikhet
Nej till landgrabbing – använd våra pensionspengar till verkligt
hållbara investeringar
Stoppa handeln med utsläppsrätter – ingen skall kunna köpa sig
fri från klimatomställningen
Låt kommuner och stat vara föregångare – inför klimat-, miljöoch rättvisekrav i offentlig upphandling

Vi som står bakom plattformen är:
Attac Sverige, Framtidsjorden, Framtiden i Våra Händer, Färnebo folkhögskola, Föreningen Västsahara, Glokala Folkhögskolan, Jordens Vänner, Klimataktion, Latinamerikagrupperna, Latinamerikakommittén i
Luleå, MST Stödgrupp, Nätverket för ett fritt Västsahara, RåFILM, Svalorna Indien Bangladesh, Svensk-Kubanska föreningen, Tyfon, Via Campesina Stödgrupp Sverige, Watch it!

