LATHUND - ARRANGERA ETT LOKALT KLIMATPOLITISKT PANELSAMTAL
Genom panelsamtalet får vi de politiska kandidaterna att sätta ned foten i klimatpolitiska
frågor. Vi vill konstruktivt få partierna att flytta fram positionerna och skapa ett intresse bland
medier och allmänheten för klimatfrågorna, samt öka kunskapen om vad olika partier tycker i
vår tids ödesfråga.
1. Gör en ansvarsfördelning och en kort plan med tydliga deadlines. Gör gärna en särskild
plan för att nå ut och marknadsföra paneldebatten.
2. Bestäm målgrupp (kandidater till kommunfullmäktige, landstinget- eller riksdagsledamöter)
utifrån de politiska frågor som arrangörsgruppen prioriterar.
3. Boka lokal som fungerar storleks- och ljudmässigt. Sök samarbete med någon som har
tillgång till lokal gratis? Studieförbund? Folkets Hus? Församlingslokal?
4. Bjud in så tidigt som möjligt. Konkurrensen är hård, så bestäm datum och skicka inbjudan
så fort som möjligt. Leta fram mejladresser till partiernas kanslier och skicka ett personligt
mejl ”Hej Anita!” och följ upp med en påminnelse inom två veckor, därefter telefonsamtal.
Nedan finns förslag på inbjudningsbrev
5. Gör en skriftlig presentation av paneldebatten. Presentera panelsamtalet intresseväckande.
Den som läser ska känna att det här får jag inte missa. Inspireras av andra organisationers
seminariepresentationer.
6. Att nå ut. Antal deltagare avgör helhetsintrycket. Lägg MYCKET kraft på att nå ut.
Samarbeta gärna med en aktör som har bra kanaler ut i området? Kartlägg tidningarnas
kalendarier, digitala nyhetsbrev, sociala medier, anslagstavlor etc. Går det att använda
kommunens kommunikationskanaler? Lägg upp ett FB-event och uppmuntra alla deltagare
och vänner att bjuda in till eventet.
7. Använda medier för att nå ut. Paneldebatt med valkandidater är intressant för media, som
är en viktig kanal för att nå ut. Gör en medialista med både mejladresser till kalendarier,
redaktioner och enskilda journalister. Tänk lokalnyheter och lokalprogram i radio och TV,
nyhets- och ledarredaktioner på alla tidningar i området, samt aktivist- och föreningspress.
Erbjud lokala nyhetskanaler/program att sända debatten. Utse gärna en ansvarig för
mediekontakter. Denne får gärna vara talesperson.
8. Utse en eller två erfarna moderatorer och tänk igenom allt praktiskt runt debatten.
9. Skicka grundfrågor i förväg till paneldeltagarna. Klimatriksdagens vinnande motioner kan
vara ett bra underlag för frågor. Skicka gärna med dessa i inbjudan. Har ni gjort en valenkät,
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kan den vara utgångspunkten för frågorna. Vi vill ju att politikerna ska inspireras och ta till sig
våra förslag.
10. Panelsamtalets innehåll och upplägg formas av arrangörsgruppen i samarbete med
moderator. En del av panelsamtalet kan vara ja/nej-frågor där deltagarna exempelvis får visa
upp Nej/Ja-lappar. Frågorna kan till exempel handla om förslagen som finns i
klimatriksdagens vinnande motioner. Det ger några raka besked och kan flytta fram
positioner. Tacka av paneldeltagarna och publiken och berätta var man kan hitta mer
klimatinformation.
11. Dokumentation. Paneldebatten är ett utmärkt underlag för påverkan inför valet och under
kommande mandatperiod. Publicera gärna dokumentationen på en hemsida eller en FBgrupp. Skicka dokumentationen till paneldeltagarna, för att påminna om frågorna, och tacka
ännu en gång för deltagandet.
Förslag till inbjudningsbrev

Byt ut allt som är gulmarkerat, lägg till avsändarna som står bakom aktiviteten och anpassa
brevet till de lokala förutsättningarna. Gör det lilla extra besväret att skicka personligt till
partiets politiska sekreterare.
Hej namn!
Valet i september närmar sig. Vi är ett stort antal bekymrade medborgare i ORTEN som
engagerar oss i klimat- och hållbarhetsfrågor genom nätverket KlimatSverige /Klimatvalet
NAMN / annan organisation/grupp.
På flera ställen i landet planerar vi panelsamtal med politiker. Syftet är att inför valet öka
intresset för klimatfrågorna och arbetet för att göra ORTEN hållbar och klimatsmart så snart
som möjligt. Vi vet att oron för dessa framtidsfrågor är stor hos de flesta medborgare:
Frågeställningarna handlar om
Vad kan kommunen göra för att bli fossilfri och klimatneutral så snart som möjligt? Vilka mål
och åtgärder har partierna? Vilket ansvar har kommunen för att öka invånarnas kunskaper
om hur beteenden och konsumtionsmönster påverkar klimat och miljö? Hur kan kommunen
inspirera till omställning?
Paneldebatten genomförs den XXX (DATUM OCH TID) på XXX (LOKAL). Vi hoppas att ert parti
ställer upp med den som står högst på partiets valsedel i KOMMUNEN alternativt den som är
klimat- och miljöpolitisk talesperson för partiet i KOMMUNEN. Vi ber om en respons på vår
förfrågan senast den XXX.
Vi kommer att låta våra medlemmar att vara med och utarbeta frågorna till samtalet och vi
har ambitionen att dessa kommer att skickas ut i förväg.
Vänligen bekräfta att ni fått denna förfrågan och om ni eventuellt tror att ni kommer att
behöva mer tid för att besvara den.
Vänliga hälsningar,
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FÖR- OCH EFTERNAMN
TELEFONNUMMER OCH E-POST TILL DE SOM SKRIVER UNDER
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