Minska ditt ekologiska fotavtryck!

Minska ditt ekologiska fotavtryck!

• Cykla.

• Cykla.

• Välj ekologiska kläder - fynda Second hand.

• Välj ekologiska kläder - fynda Second hand.

• Välj ekologiska grönsaker och frukt.

• Välj ekologiska grönsaker och frukt.

• Välj ekologiska grönsaker och frukt efter årstiden.

• Välj ekologiska grönsaker och frukt efter årstiden.

• Köp närproducerade, ekologiska produkter.

• Köp närproducerade, ekologiska produkter.

• Ät mindre kött, framför allt nötkött.

• Ät mindre kött, framför allt nötkött.

• Drick kranvatten – undvik kolsyrat vatten.

• Drick kranvatten – undvik kolsyrat vatten.

• Åk kollektivt: tåg, spårvagn, tunnelbana, buss - undvik flyg.

• Åk kollektivt: tåg, spårvagn, tunnelbana, buss - undvik flyg.

• Om du behöver bil – bli med i en bilpool eller bilda en.

• Om du behöver bil – bli med i en bilpool eller bilda en.

• Sätt upp en skylt på dörren om att du inte vill ha reklam.

• Sätt upp en skylt på dörren om att du inte vill ha reklam.

• Stäng av datorer, teve-apparater mm när de inte används.

• Stäng av datorer, teve-apparater mm när de inte används.

• Tänk på att mobilen är energislukande.

• Tänk på att mobilen är energislukande.

Välj klimatsmart vid varje val!

Välj klimatsmart vid varje val!

”Klimatförändringar hotar världen och vår framtid. Exploatering av naturresurser måste minska drastiskt och en anpassning
till rådande ekosystem påskyndas. Detta blir avgörande för kommande generationers livsbetingelser.” SKVs plattform
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Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV) är
ett partipolitiskt obundet kvinnoförbund med
hjärtat till vänster.
Linnégatan 21, 413 04 Göteborg
Tel: 0761-457909
E-post: skvgoteborg@telia.com
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För mer info se: www.vimanskor.se

För mer info se: www.vimanskor.se

Tystare vår?

Tystare vår?

Har du märkt att våren kommer allt tidigare - att flyttfåglarna inte hinner med?
Temperaturen på jorden stiger och extremt väder blir
allt vanligare. Det handlar om stormar, värmeböljor och
ovanligt mycket nederbörd eller ingen alls.
Det är hög tid för politiker, företag och oss själva att
bli klimatsmarta!
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SKVs klimatsmarta krav:

SKVs klimatsmarta krav:

• Inför trängselavgifter i stora- och medelstora städer.

• Inför trängselavgifter i stora- och medelstora städer.

• Avskaffa bilavdragen i självdeklarationen.

• Avskaffa bilavdragen i självdeklarationen.

• Inför höga skatter på tjänstebilar – avgiftsbelägg gratisparkeringar.

• Inför höga skatter på tjänstebilar – avgiftsbelägg gratisparkeringar.

• Ställ krav på att arbetsplatser med fler än 50 anställda ska arbeta
aktivt för att anställda ska sam- eller kollektivåka till jobbet.

• Ställ krav på att arbetsplatser med fler än 50 anställda ska arbeta
aktivt för att anställda ska sam- eller kollektivåka till jobbet.

• Använd IT istället för energislukande och nedsmutsande flygresor.

• Använd IT istället för energislukande och nedsmutsande flygresor.

• Bygg ut billig kollektivtrafik, främst tågtrafik, i hela landet –
stoppa männens nya motorvägs- och tunnelbyggen.

• Bygg ut billig kollektivtrafik, främst tågtrafik, i hela landet –
stoppa männens nya motorvägs- och tunnelbyggen.

• Premiera cykling – underlätta att ta med cykel på tåg/buss.

• Premiera cykling – underlätta att ta med cykel på tåg/buss.

• Underlätta ekologiskt jord- och skogsbruk – avveckla EUs jordbrukssubventioner nu.

• Underlätta ekologiskt jord- och skogsbruk – avveckla EUs jordbrukssubventioner nu.

• Satsa på förnybara energikällor – avveckla kärnkraften.

• Satsa på förnybara energikällor – avveckla kärnkraften.

• Stoppa onödiga engångsartiklar.

• Stoppa onödiga engångsartiklar.

• Bygg klimatsmart – ta bort räntebidrag för boendet.

• Bygg klimatsmart – ta bort räntebidrag för boendet.

