Forureneren skal betale

KLIMAKRISEN KRÆVER HANDLING
RETFÆRDIG KLIMAAFGIFT
DE STØRSTE KLIMASYNDERE SKAL BETALE
Klimakrisen buldrer afsted. Vores verden brænder. Smelter. Oversvømmes.
Mennesker flygter fra hus og hjem. Eksperter, organisationer og aktivister er enige.
Vi skal have en KLIMAAFGIFT for at begrænse klimakrisen.
CO2-skatten skal være så høj, at den stopper forurenerne. Det skal være dyrt at
forurene og billigt at leve grønt. Det skal politikerne huske, når de laver den
nye KLIMAAFGIFT.
Store firmaer er anvarlige for meget af klimakrisen. Det gælder både industri,
landbrug og transport. Det skal ikke længere kunne betale sig at forurene.
De største klimasyndere og de, der har bedst råd, må rydde op efter sig
selv. Det er retfærdigt. Det giver ren luft og håb om en grøn og retfærdig fremtid.

Vores krav til en retfærdig Klimaafgift:
➢

En socialt retfærdig og høj klimaafgift i produktionen. Det skal være dyrt
at forurene og billigt at leve bæredygtigt.

➢

Klimaafgiften må ikke ramme socialt skævt. Vi skal alle leve
anderledes. Men er din indkomst lav, skal du kompenseres med en større grøn
check. Mister du dit job, skal du hjælpes videre og fx have en grøn
efteruddannelse.

➢

De, der udleder mest, skal betale mest. De 10 % rigeste danskere udleder
mere end fem gange så meget CO2 som de 10 % fattigste. Derfor skal vi have øget
klimaafgift på luksusvarer som flyrejser og dyre biler.

Skriv under på www.klimabevaegelsen.dk/forurenerenbetaler
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Bedsteforældrenes KlimaAktion

Bedsteforældrenes KlimaAktion er dannet fordi vi frygter for kommende
generationers fremtid.
Vores viden er baseret på forskning og faglige rapporter.
Vi samler alle, der erkender klimakrisens alvor og som ønsker at gøre en
forskel.
Vores mål er at skabe debat om de menneskeskabte klimaforandringer,
fokusere på en mere bæredygtig levevis og sikre klimavenlige beslutninger på
alle niveauer.
Her i Albertslund samarbejder vi med andre Grønne organisationer i byen.
Har du lyst til at være med i Bedsteforældrenes KlimaAktion i Albertslund så
kontakt os her:
Alex Larsen
Morelgården 4
2620 Albertslund
Mail: alexlarsen18@gmail.com
Tlf.: + 45 2993 6358.
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