Är du klimatskakad?
Forskningsvärlden har chockat de flesta med
sina rapporter om klimatförändringarna.
I vilken fas befinner du dig? Förnekar du vad som
har hänt, är du apatisk, arg, har ångest, svårt att sova
och är utmattad, eller har du accepterat situationen
och är redo att agera? Du anar inte hur viktig du är.
Ditt val av engagemang kommer att påverka
mångas liv, både idag och i framtiden.

Det är inte lätt att engagera sig i klimatfrågan när
statsmakterna både nationellt och internationellt så
konsekvent undviker den. Misslyckade klimatsamtal
och politikernas oförmåga att agera visar dock hur
stort behovet är av att du själv engagerar dig. Vi i
Klimataktion följer den aktuella forskningen, förmedlar
kunskapsbaserad information och agerar för att väcka
opinion. Politikerna måste påverkas att ta de rätta
besluten som minskar utsläppen av växthusgaser. Beslut som i förlängningen ger oss på
Jorden ett framtida klimat möjligt att leva i.
Du får väldigt gärna delta i vårt arbete.

Bli medlem nu!
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Våra medlemmar kan engagera sig i olika
arbetsgrupper, baserat på sina egna intressen.
Vi utbildar lärare i klimatkunskap, jobbar med
stadsplanering och rättvisefrågor, säljer klimatrelaterad litteratur och producerar klimatböcker,
demonstrerar, debatterar miljöfrågor och skriver
debattartiklar i tidningar. Dessutom arrangerar
vi klimatfilmfestivalen To Future With Love
(www.tofuturewithlove.se) och seminarieserien
När larmen tystnar... (www.visionettklot.se)
med föreläsningar i aktuella ämnen. Se exempel
på arbetsgrupper och kontaktpersoner på vår
webbplats. Du kan även starta en lokalförening
på din egen ort. Vill du delta aktivt, kontakta oss!

Du är i gott sällskap.
Klimataktion är en religiöst och politiskt obunden
ideell förening. Bland medlemmarna finns nästan
alla åldrar och yrkeskategorier representerade.
Medlemsavgiften är 200 kr/år (100 kr för studerande,
sjukskrivna, arbetslösa och pensionärer). Företag/
organisationer som vill bli stödmedlemmar betalar
minst 500 kr per år. Donationer mottages tacksamt.
Så här betalar du
Medlemsavgiften kan sättas in på Pg 468510-3
eller på Bg 286-2423. Kom ihåg att uppge namn,
adress och e-postadress vid inbetalningen så får
du vårt medlemsbrev med aktuell information.
Mer info finns på: www.klimataktion.se/bli-medlem
där det även går att betala medlemsavgiften direkt.

På www.klimataktion.se kan du läsa mer om vår
verksamhet och klimatförändringarna, läsa klimatnyheter och få information om aktuella aktiviteter.
Vi arbetar vidare och hoppas på ditt stöd.
P.s. Även om du inte har möjlighet att vara aktiv just
nu, så kan du vara betydelsefull för Klimataktions
arbete som passiv, stödjande medlem. Klimataktion
är ofta remissinstans och för att få tillräcklig kraft
bakom orden behöver vi vara många medlemmar.

