
Berlin, 2016-05-24

Till Sveriges ambassadör i Berlin, Lars Danielsson: Vänligen för 
vidare detta meddelande till relevanta representanter för 
svenska folket i Riksdagen. 

Vi, oroade demonstranter och medborgare från Tyskland, 
Sverige och hela världen, kräver att Sverige visar 
klimatledarskap och tar ansvar för sin statliga egendom i form 
av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland: vi kräver att 
regeringen avslår Vattenfalls önskade försäljning av 
kolverksamheten i Lausitz till de tjeckiska bolagen EPH och PPF,
och istället ger Vattenfall direktiv att omedelbart påbörja en 
utfasning av kolverksamheten på ett socialt och miljömässigt 
ansvarsfullt sätt. 

En försäljning av de befintliga och planerade gruvorna till 
miljömässigt oansvariga och skattesmitande företagen EPH och 
PPF går rakt på tvärs med Sveriges signerande av Parisavtalet i 
april. Vill Sverige verkligen vara en av världens första fossilfria 
nationer och ett grönt föregångsland kan vi inte begå detta 
historiska misstag utan måste ta ansvar och se till att kolet 
stannar i marken. Kolet som ännu finns kvar motsvarar 24 år av 
Sveriges nationella årliga utsläpp. Expansioner av 
gruvverksamheten hotar jordbrukslandskapet och de ca 3 500 
personer som kommer tvingas flytta. Tillåts affären gå igenom 
fortsätter regionen vara inmålad i ett fossilt hörn och både 
Sverige och Tyskland hycklar med sina ambitioner om 
omställning till hållbar energiproduktion. 

Civilsamhällets protester mot kolverksamheten har pågått i 
åratal, och har accelererat de senaste månaderna. Tidigare i 
maj kom ca 3 500 personer från hela Europa till Lausitz för att 
visa att fossil energi tillhör det förflutna, och i denna stund 
protesterar hundratals människor i Stockholm under den 
pågående riksdagsdebatten om kolförsäljningen.   

Bland de länder i världen som har bäst förutsättningar för att ta 
ett socialt och klimatmässigt ansvarsfullt beslut har Sverige och 
Tyskland enastående möjligheter att agera förebilder. De två 
regeringarna bör ta tillfället i akt och samarbeta – för 

medborgares hälsa, skyddad natur, ökad energiresiliens och 
klimaträttvisa. Om den svenska regeringen istället tillåter 
affären innebär det att Sverige ignorerar Parisavtalet och 
därmed sänker ribban för andra länder och företag som vill 
begå liknande destruktiva handlingar genom att sätta 
ekonomisk vinst före människors välbefinnande.   

Vi oroade demonstranter vill att Sverige är den förändring den 
vill se i världen. Se till att kolet stannar i marken.

Contact: Dorothee Häussermann: +49 152 1429 6473
Annika Hagberg: +46 733 64 00 22                   



Berlin, 2016-05-24

To the Swedish ambassador in Berlin, Lars Danielsson: Please 
pass on this message to relevant representatives of the Swedish
people in parliament. 

We, concerned people and citizens from Germany, Sweden and 
around the world, demand that Sweden takes responsibility for 
its governmental property in the form of Vattenfall’s lignite 
operations in Germany: we demand that the Swedish 
government rejects Vattenfall’s proposed deal to sell its lignite 
operations in Lusatia to Czech companies EPH and PPF, and 
instead tells Vattenfall to immediately begin a phase-out of the 
lignite operations in a socially and environmentally responsible 
manner. 

A sale of the current and planned mines to companies that are 
known to be environmentally irresponsible and tax evading is 
directly averse to Sweden’s signing of the Paris Agreement in 
April this year. If Sweden indeed wants to be one of the world’s 
first fossil free nations and an environmental frontrunner, the 
government must take responsibility and make sure the coal 
stays in the ground. The remaining coal assets are equivalent to 
24 years of Sweden’s national annual emissions. Expansions of 
the mining operations threaten the agricultural landscape and 
the 3500 people who will be forced to move. If the deal is 

allowed to go through, the region remains in fossilised shackles 
and both Sweden and Germany become hypocrites regarding 
their ambitions to transition to renewable energy production. 

Protests by civil society against the lignite operations have been
heard for years, and have accelerated in the last months. 3500 
people from all over Europe went to Lusatia to show that the era
of fossil fuels is over. In this very moment, hundreds of people 
are protesting in Stockholm because of today’s parliamentary 
debate about the lignite sale.

Among the nations in the world with the best conditions to take 
socially and climatically responsible decisions, Sweden and 
Germany both have remarkable possibility to act as 
international role models. The two governments should seize 
this opportunity to cooperate – for the sake of healthier people, 
protected nature, improved energy resilience, and climate 
justice. If the Swedish government instead allows the deal, it 
means that Sweden ignores the Paris Agreement and lowers the 
bar for other nations and companies to commit similar 
destructive acts by putting profit over people.  

We, concerned demonstrators, demand that Sweden is the 
change it wants to see in the world. Let us keep the coal in the 
ground. 

Contact: Dorothee Häussermann: +49 152 1429 6473
Annika Hagberg: +46 733 64 00 22                   


