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Miljö och klimat är en av de viktigaste frågorna för barn och unga. Utsläppen och
miljöförstöringen fortsätter, och gör framtiden mer och mer osäker. Klimatkrisen
kräver att vi gör stora förändringar i samhället. De förändringarna behöver göras
nu, för en bättre framtid för kommande generationer. Det finns pengar, kunskap
och förutsättningar för att skapa förändring!
Unga Örnar vill att barn och unga ska kunna forma den världen de växer upp i. Vi
ser också att vi har ett gemensamt ansvar för att skapa en bättre samtid och
framtid. 
Alla behöver dra sitt strå till stacken – men vissa kan och måste göra mycket mer
än andra. Även om enskilda människor ändrar sin konsumtion är det tillsammans
på nationell och global nivå de största insatserna behöver göras, för dagens och
framtidens barn och unga. Först när enskilda människor ges en reell chans att leva
klimatsmart kan ansvaret läggas på individnivå. Därför vill vi att staten,
regionerna, kommunerna och företagen ska ta sitt ansvar – för alla barns framtid.
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För att rädda klimatet måste vi sluta slösa
med jordens resurser. Vi måste gå från slit
och släng till ett samhälle där vi tar hand
om våra saker och inte kastar något i
onödan. Vi behöver en cirkulär ekonomi
med mer återvinning och återbruk.

Idag skapar man inte saker för att de ska kunna hålla
så länge som möjligt, eller för att man ska kunna
laga dem på ett enkelt sätt. Unga Örnar vill att vi ska
ställa hårdare krav på att de varor som vi köper ska
hålla under längre tid. Det betyder bland annat att
Sverige måste kämpa för att EU ställer hårdare krav
på vilka varor som är godkända. Företagen ska ta
ansvar för att produkterna som produceras är
miljövänliga. Det kallas för produktansvar.

Vi i Unga Örnar vill se en lag mot så kallat planerat
åldrande. Planerat åldrande betyder att företag
skapar varor med en mer begränsad livslängd, så att
sakerna går sönder snabbare än de skulle behöva.
Det tycker vi är fel. I stället borde vi sträva efter
lång hållbarhet och god möjlighet till att laga sådant
som ändå går sönder.

Mycket plast är tillverkad av fossila bränslen. Ofta
bränns den här plasten upp eller hamnar i haven,
vilket är farligt för miljön och vissa arters
överlevnad. Vi vill att nyproduktionen och
användningen av fossil plast ska minska och ersättas
med miljövänliga material. Plast bör inte användas
där det inte är nödvändigt. 

Matsvinn släpper ut mycket växthusgaser, vilket är
skadligt för klimatet. Butiker slänger tiotusentals ton
mat varje år. Vi vill se ett förbud mot att butiker
slänger mat och uppmuntra att butikerna använder
sig av “kort datum”-försäljning. En stor del av
matsvinnet sker också i storkök och matsalar i
exempelvis skolor. 

Vi tycker att det är viktigt att alla har kunskap om
hur man lever mer miljövänligt, och att alla har
möjlighet att göra det. Vi vill exempelvis att skolor
lär ut hur man minskar matsvinn och tar hand om
eller lagar sina saker.

Unga
Örnar
vill
därför
att:

Sverige ska arbeta för större ekologiskt
produktansvar
Användningen av fossil plast minskas
En lag mot planerat åldrande instiftas
Sverige stiftar en lag mot matsvinn i butiker och
skapar subventioner för att motverka
överproduktion av mat
En nollvision för matsvinn i storkök i kommuner
och regioner införs
Skolor uppmuntras ha samarbeten med
ekologiska jordbruk.
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SLUTA
SLÖSA!



Det är svårt att välja klimatsmart när det
är mycket dyrare än alternativen. Unga
Örnar tycker att det alltid ska vara lättare
att välja ekologiska och miljövänliga
alternativ. Det måste bli lättare att
konsumera både bättre och mindre. Därför
vill Unga Örnar att ekologiska alternativ
alltid ska vara billigare att köpa än icke
ekologiska. 

Icke-ekologiska varor bör bära sin fulla kostnad
medan ekologiska varor subventioneras så att man
har råd att köpa dem. Dessutom ska ekologiska och
närodlade alternativ finnas tillgängligt i mycket
större utsträckning, oavsett var i landet man bor. 
Det räcker inte med att konsumera bättre. Vi måste
också konsumera mindre för att inte tära lika mycket
på vår planet. 

Unga Örnar vill att det ska bli lättare att konsumera
mindre och att använda sina saker smartare. Därför
vill vi att staten, regioner och kommuner ska arbeta
för en cirkulär ekonomi. Detta kan exempelvis
innebära att man har återbrukscentraler eller -
gallerior där man kan köpa begagnade saker och
laga sådant som är trasigt. Vi vill också att det ska
gå att låna saker som man inte använder så ofta, det
kan exempelvis vara fritidsutrustning eller verktyg.
När man måste slänga och återvinna saker så måste
återvinningsstationerna vara tillgängliga för alla,
oavsett var man bor.

Unga
Örnar
vill
därför
att:

Avgiftsfri, utbyggd kollektivtrafik – tillgänglig
för alla – införs
Tåg och järnvägsunderhåll regleras och
förstatligas
Det alltid ska vara billigare med tåg än flyg
Alla nya produkter som säljs ska vara hållbara
Det förenklas för cirkulära flöden i ekonomin
Det blir lättare att konsumera mindre
Återvinningsstationer ska vara tillgängliga för
alla
Producenterna ska göra det lättare att konsumera
klimatsmart
Staten ska underlätta för företag att ställa om till
ekologiskt och miljövänlig produktion
Samhället ska bygga ut och förbättra nuvarande
cykelbanor i Sverige för att möjliggöra cykling
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KLIMATSMART
SKA
VARA
STANDARD



Unga
Örnar
vill
därför
att:

Vi har nettonollutsläpp av koldioxid i Sverige år
2030
Sverige ska arbeta för nettonollutsläpp i världen
år 2050
Vi får fler gröna stadskärnor och förorter
Bilfria innerstäder införs
Tillgängliga ytor inom kommuner används för
solceller och/eller stadsodling
All energi ska vara förnybar
Sverige delar med sig av innovationer
Sverige gör investeringar för att möjliggöra
klimatvänliga kommuner, regioner, föreningar
och företag
Giftiga ämnen i produktion av olika varor
förbjuds
Vi ska skydda 50% av Sveriges, Europas och
världens hav, varav 30% ska vara strikt skyddade
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Skälet till att världen värms upp på ett
farligt sätt är att det släpps ut oerhörda
mängder växthusgaser som koldioxid och
metangas i luften. Unga Örnar vet att vi
måste minska dessa utsläpp. Vi vill att
Sverige ska ha nollutsläpp senast år 2030.
Sverige måste också arbeta för att det ska
vara nollutsläpp i hela världen år 2050. 

Unga Örnar vill att Sverige ska ta en ledande roll i
klimatarbetet i världen. Sverige måste visa att det är
dags för stora förändringar. Därför vill Unga Örnar
att lokal- och länstrafik ska vara avgiftsfri i hela
Sverige, så att fler kan ta sig vart de vill utan att
behöva ha en bil. Kollektivtrafiken behöver byggas
ut så att även de som bor på gles- och landsbygden
har god tillgång till klimatsmarta alternativ. För att
det ska vara lättare att resa klimatsmart ska det
också alltid vara billigare att ta tåget än att flyga när
man reser inom Sverige. 

Sverige måste också dela med sig med alla bra
klimatuppfinningar och innovationer, och hjälpa
andra länder med att göra det också. Dessutom vill
vi att Sverige investerar så mycket pengar som
behövs för att företag, kommuner, regioner och
föreningar ska kunna bli klimatvänliga.
Innovationsstöd kan behövas för att utveckling av
bland annat grön teknik. Gifter och tungmetaller
sprids i naturen och skadar både djur, natur och
människor. Vi i Unga Örnar vill få bort dessa gifter
ur produktionen.

Haven är en viktig del för att vår planet ska må bra
och överleva. En majoritet av jordens yta är vatten.
Det här vattnet föder oss med så väl mat som vätska.
Dessutom producerar det enorma mängder syre och
renar vår luft. Men haven misshandlas av överfiske,
transporter och utsläpp. Vi måste drastiskt minska
utsläppen och fiskandet i våra hav för att jorden ska
vara en bebolig plats i framtiden. 

UTSLÄPPEN
SKA
BORT
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