
Stoppa de klimatfördärvande 

motorvägarna!
Tack vare Bush har svenska politiker kunnat framstå i fördelaktig 

dager under Baliförhandlingarna. Men nu när de är slut tycks det 
inte spela nån roll längre.

Utan annan motivering än att biltrafiken måste få öka med 80% lägger 
nu allianspolitikerna i Stockholm, med vankelmodigt stöd av socialde-
mokraterna, fram en plan på motorvägar för 75 miljarder kronor.

Mer än en miljard hotas av torka på grund av global uppvärmning som 
bland annat orsakas av i-ländernas sanslösa bilåkande.

Att undvika kraftiga temperaturökningar kräver globala åtgär-
der. Men globala åtgärder kräver också att varje land för sig tar 
sitt ansvar. Vi har inte tid att vänta på de mest senfärdiga.

I Sverige släpper vi ut i genomsnitt minst sex ton koldioxid per person 
och år - eller närmare tolv om man räknar in utrikesflyg och konsumtion 
av importerade varor. Vi måste ner till ett ton.

Detta är tekniskt omöjligt utan att skära kraftigt i biltrafiken.

En ansvarig regering skulle försöka klara ett Stockholm med 
minskad bilism. T.ex. genom att bara bygga ut kollektivtrafiken, 
och genom att förtäta stan så vi slipper resa så mycket.

Den kommitté av allians- och s-politiker från Stockholm som nu lägger 
fram sina motorvägsförslag tycks helt strunta i sådana överväganden - 
bland annat utgår de från att Stockholm ska glesas ut. Liksom de struntar 
i de klimatpolitiska beslut som faktiskt finns..

När ska regeringen äntligen ta den globala uppvärmningen på allvar i 
praktisk politik?

Släng Cederschiöldpaketet i papperskorgen och starta en ny 
Stockholmsutredning. En som tar klimatpolitiskt ansvar, och råd-
gör med oss som ska leva med eländet.



Delta i Alternativ Stads och Klimax’  kampanj 

mot motorvägsplanerna!

Delta i folkrörelsernas kampanj för klimatet, för miljön, för ett demokra-
tiskt och socialt rättvist Stockholm. Kontakta nedanstående organisatio-
ner:

Alternativ Stad Klimax
alt.stad@telia.com - 643 70 51 klimax@klimatet.org
www.alternativstad.nu www.klimatet.org

På våra webbplatser kan du också läsa alla argumenten mot Ceder-
schiöldplanerna och hitta hållbara alternativ.


