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Miljöorganisationen Citizen Climate Lobby menar att det effektivaste sättet att få bukt med 
klimatförändringarna är att införa Klimatinkomst – en stigande avgift på fossila bränslen från 
vilken man delar intäkterna till hela befolkningen. Under ett års tid har de genom ett så kallat 
EU-medborgarinitiativ kämpat för att få upp förslaget på EU-nivå.  
 
EU:s medborgarinitiativ är ett instrument för deltagandedemokrati i EU, lyckas man samla in en 
miljon namnunderskrifter under ett år kommer EU-kommissionen utreda ens förslag. 
Miljöorganisationen Citizen Climate Lobby försökte fram till maj 2020 att komma upp till 
denna miljon underskrifter eftersom de vill få upp Klimatinkomst på EU:s politiska 
dagordning. CCL lyckades inte samla in en miljon underskrifter. Agnes Olsson från CCL:s 
Göteborgsgrupp menar att detta beror på att europeiska CCL är en liten grupp entusiaster 
som inte har något omfattande nätverk och praktiskt taget inga resurser. 
- Vi visste redan innan att det skulle bli en utmaning. Från EU fick vi höra att man behöver 
en halv miljon Euro för att lyckas organisera ett lyckat medborgarinitiativ, men vi tyckte att 
det var för bråttom, och att förslaget var så viktigt, så vi fortsatte i alla fall, säger Agnes. 

Trots att CCL inte lyckades få in en miljon underskrifter menar Birgitte van Gerven i belgiska 
CCL att det har varit ett framgångsrikt år. Tack vare EU-medborgarinitiativet har de 
nationella CCL-grupperna börjat samarbeta intensivt på EU-nivå vilket är viktigt eftersom EU 
är avgörande för huruvida man kan få igenom en betydelsefull klimatlagstiftning.  
- Människor från tretton olika europeiska länder som pratade nästa lika många olika språk 
och aldrig hade träffats började arbeta tillsammans och har fortsatt att göra det, säger 
Birgitte van Gerven. 

CCL har också vuxit under året tack vare EU-medborgarinitiativet. Nya grupper har startats i 
flera europeiska länder, som i Frankrike, Finland och Bulgarien och även medlemmarna i de 
befintliga grupperna har ökat. 
- För ett år sedan hade Belgiens CCL-grupp tre medlemmar, nu är vi mer än femtio. Flera 
grupper i andra länder har ökat ungefär lika mycket, säger Birgitte. 

Birgitte förklarar att den rättsliga grunden för Klimatinkomst har bekräftats tack vare 
EU-initiativet.  
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- Vårt initiativ har granskats och godkänts av EU-kommissionen, den bekräftar att de skulle 
ha juridisk behörighet att införa förslaget, säger Birgitte. 
 
Agnes Olsson i Göteborgsgruppen tycker att EU-medborgarinitiativet har öppnat många 
dörrar. Medlemmar i CCL har haft lobbymöten med parlamentsledamöter från alla de stora 
grupperna: S&D, EPP, Renew och Gröna.  
- Vårt förslag har generellt sett mottagits positivt, ibland till och med stor entusiasm, säger 
Agnes och fortsätter: 
- Allt fler NGO:s, ekonomer, forskare och politiker stödjer vårt förslag. Vi växer. 

Men varför vill CCL att intäkterna från avgiften på fossila bränslen ska delas ut till 
befolkningen? Vore det inte bättre att lägga pengarna på exempelvis grön energi? 
-Klimatinkomst är en ambitiös och rättvis lösning. En stadigt stigande koldioxidavgift minskar 
utsläppen och stimulerar företag och individer att välja rena alternativ. Genom att dela ut 
intäkterna till folket som en Klimatinkomst ser vi till att de genomsnittliga levnadskostnaderna 
inte ökar och att låg- och medelinkomsttagare inte behöver betala räkningen för att stoppa 
klimatförändringarna. Idén har genomförts i Kanada där medborgarna har fått utbetalningar 
sedan april 2019, säger Birgitte. 

Ska ni fortsätta nu även om medborgarinitiativet är över?  
-Självklart kommer vi fortsätta att kämpa för att sätta Klimatinkomst högst upp på den 
politiska agendan. CCL-EU har tillskansat sig trovärdighet och blivit en pålitlig röst. Flera 
begåvade unga experter har anslutit sig till oss och vi blir numera konsulterade angående 
Klimatinkomst och koldioxidtullar, säger Birgitte. 

Agnes menar att det nu, i och med pandemin, är ett bra tillfälle att införa Klimatinkomst.  
- Nu när samhället startas upp efter corona har vi en unik chans införa ett förslag som dels 
gynnar låg- och medelinkomsttagare och som samtidigt sänker utsläppen. 
Hon är inne på samma spår som Birgitte och menar att en klimatlösning behöver vara socialt 
rättvis för att lyckas.  
- Det är de med mest resurser som förorenar mest, samtidigt som det är de med minst 
resurser som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Klimatkrisen och ojämlikheten måste 
hanteras tillsammans om problemet ska lösas, säger Agnes 
 
Läs mer på https://climateincome.org/sv 

För mer information kontakta CCL via www.citizensclimatelobby.se eller 
info@citizensclimatelobby.se 

CCL finns även på Twitter och Facebook. 

 

We Don’t Have Time - Ingmar Rentzhog - Founder - Sweden 

“Given the urgency of the climate crisis and the 50th anniversary of Earth day, this policy 

remains a core example of what the world needs to implement. It was the only policy to register 
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in the top 10 for both “Big Ideas” (for Europe) as well as “Most Loved" policies (as implemented 

last year in Canada). Carbon pricing in a socially just way remains one of the key solutions the 

world needs to adopt globally.” 

 

András Lukács - President of Clean Air Action Group, Board Member of Green Budget 
Europe - Hungary 
“Green Budget Europe and Clean Air Action Group (Hungary) have been advocating the 
implementation of Carbon Pricing with BCA for many years. Just because the initiative has 
not yet persuaded enough public to create the political will, makes no difference to the 
underlying truth of the effectiveness of such policy. We also continue to work for effective 
solutions to the climate crisis.” 
 
ZERO - Francisco Ferreira - President of the Board - Portugal 
“ZERO has worked with Citizens’ Climate Lobby in Portugal on building climate policy 
consensus. We value the training workshops and collaborative approach to policy 
development bridging between industry, NGOs and politicians. We believe this type of work 
is important and has a new relevance given the framework Green Deal announced by the 
EU.” 
 
CAN - Europe - Wendel Trio - Director - Brussels 
“Putting a price on carbon is an essential tool to get countries to implement their 
commitments under the Paris Agreement. The EU’s Emissions Trading Scheme is an 
example of carbon pricing, but obviously much more needs to be done and the carbon fee 
proposal is a strong support to increase action.”  

 

CEP - Andreia Barbosa - Circular Economy Portugal 
“We believe Climate Income to be a great tool for reducing inequality and accelerating the 
energy transition. We remain committed to the values and principles of the proposed policy 
and see further opportunities for legislation within Europe.” 
 
Saving Our Planet - Stephan Sevaresse - President - France 
"When given a choice, most people will choose to fix climate change. The Climate Income 
empowers all citizens with this choice and shows the determination of countries to achieve 
their Climate Action commitments made with the Paris Agreement on Climate Change. We 
don’t have time to wait for each country to realize this: That would take 20 years. The 
European Citizens' Initiative created a legitimate path for new legislation, that has now been 
superseded by the EU Green Deal legislation. Consequently this is now the focus for 
creating the political will for Europe to take a global leadership in solving the climate crisis.” 
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