MANIFESTATION

Manifestation satte klimatpress på
Kungälvspolitikerna

OMSTÄLLNING KUNGÄLV ARRANGERADE EN MANIFESTATION FÖR ATT SÄTTA KLIMATET PÅ DEN POLITISKA
AGENDAN INFÖR VALET. (BILD: KRISTIAN JOHANSSON)

Omställning Kungälvs manifestation för klimatet lockade ett
hundratal deltagare, som fick svar från de politiska partierna i
Kungälv, förutom M och SD som nobbade manifestationen.
Det var ett drygt hundratal människor som deltog i lördagens manifestation för
klimatet. Marschen började vid Mimers hus, gick genom Kongahälla och fram till
Marknadsplatsen utanför Kongahälla center, där de politiska partierna höll till.
Längs vägen skanderades det ”jorden är vårt enda hem”, ”ge våra barn
framtidshopp” och ”klimatmålen går att nå, det är inget att vänta på”.
På Marknadsplatsen pratade forskare om klimatet från ett vetenskapligt
perspektiv.
– Det görs på tok för lite. Det verkar som att politikerna tävlar om åtgärder som
inte är klimatvänliga, sade Martin Eriksson, forskare på Chalmers.
Kungälvs politiska partier, inklusive Feministiskt initiativ som ställer upp i valet,
var inbjudna att prata om vad de vill göra för klimatet. Alla partier hade tackat ja
förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna.
De medverkande politikerna fick tre minuter var att berätta vad de ville göra för
klimatet. Det visade sig att alla medverkande partier hade förslag på åtgärder.
Socialdemokraterna hade exempelvis 30 stycken, och Centerpartiet 200.

Omställning Kungälvs ordförande Gunilla Almered Olsson var efteråt relativt nöjd
med uppslutningen under dagen.
– Det är klart att man hade önskat ännu fler, men det är stor konkurrens om
uppmärksamheten. Jag tycker det är kul att det var så bred uppslutning, med folk
från kyrkor, politiker, vuxna och barn, säger hon.
Vad tycker du om beskeden från politikerna?
– Man kan säga precis vad man vill, men det viktiga är vad man gör i politiken. Jag
tycker inte att de har visat upp så mycket handling hittills, men den här
manifestationen plus att klimatfrågan uppmärksammas på många andra håll kan
göra att de ändrar sig.
Hur ser du på att två partier inte tackade ja till inbjudan?
– Man får väl tolka det som att klimatet inte är en viktig fråga för dem.
Edith Nelander och Kamille Møllerhøj är elever på Nordiska folkhögskolan, och gick
med i manifestationen efter att ha sett en affisch om den på skolan.
– Det var lite överraskade att det inte var så många i vår ålder, det brukar det vara
på sådana här manifestationer, säger Edith Nelander.
Vad tyckte ni om manifestationen?
– Jag tycker det är bra att det var forskare och politiker med, säger Kamille
Møllerhøj.
– När vi marscherade var det sång och gemenskap, men det var bra att det inte bara
var det, utan att man hade med forskarna och politiska ställningstaganden också,
säger Edith Nelander.
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