
 

Medlemsbrev Augusti 2016 
Hej Medlem! 

 

Sommaren inleddes för min del med det ofattbart svaga regeringsbeslutet om 

brunkolsförsäljningen, följt av några täta dagar i Almedalen. Där var det uppenbart från 

både experter från SEI, finansrådgivare och före detta politiker att försäljningen av 

Vattenfalls brunkolstillgångar var en besvikelse. Svenska regeringen satte under 

försommaren igång en försäljningsprocess av koltillgångar motsvarande 20 gånger hela 

Sveriges utsläpp, i en tid när vi behöver ledarskap och mod i klimatpolitiken. Istället sattes 

ekonomin framför klimatet i denna stora fråga och riskerar att underminera det redan 

svaga Parisavtalet. Framtiden är oviss kring kolet, men Klimataktion kommer undersöka 

om det finns fler sätt att sätta stopp för den klimatfarliga koleldningen. 

 

För varje dag som går blir läget skarpare. Under sommaren har rapport efter rapport 

konstaterat att klimatläget är allvarligare än vi tidigare trott. Samtidigt ökar spänningar 

mellan olika grupper och nationer. I Almedalen träffade jag klimatforskare som vädjade till 

miljörörelsen att jobba hårdare och politiker som önskade fler inspel och mer dialog. I 

kampen mot företagslobbyism, business-as-usual och ökande klyftor är vi oerhört viktiga. 

Förhoppningsvis kan de svåra motgångarna vi lider nu förena oss i en gemensam framtid. 

 

Jonas Bane, talesperson Klimataktion 

  

Detta händer nu i aug -sept: 

Klimatfestival 10-14 aug på Eggeby gård i Stockholm 

Stående manifestation mot Förbifart Stockholm på Akalla Torg 12 aug kl 15 

    

Jordens Vänners sommarläger på Eggeby gård på Järvafältet i Stockholm pågår i dagarna fyra 

tillsammans med miljö- och människorättskämpar från andra organisationer som 7:e 

generationen, Latinamerikagrupperna, Klimataktion, Planka, PUSH, Nätverket Stoppa Förbifart 

Stockholm mm. Alla är välkomna att delta, även på delar av programmet. Torgmöten planeras i 

Akalla, Tensta och Hjulsta varje dag 12-14 el 17-19. 

Den 12 aug kl 15 blir det en stående manifestation på Akalla Torg mot bygget av Förbifart 

Stockholm. Samma dag kommer en aktionsgrupp att genomföra en ickevåldsaktion, se nedan. 

 

Anmälan och program: 

http://klimatfestival2016.se/program/ 

https://www.facebook.com/events/1645841305736763/ 

http://klimataktion.se/event/klimatfestival/ 

 

Det behövs volontärer och frivilliga inte minst för att genomföra torgmötena och manifestationen. 

Bryt sommarkomat och delta i det som du kan! Kontakt: Ellie Cijvat,ellie.cijvat@jordensvanner.se 

http://klimataktion.us7.list-manage2.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=94b8214285&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage1.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=8cd1fb6f40&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=af32feac30&e=1d009a2c96
mailto:ellie.cijvat@jordensvanner.se


 

  

 

Vägs Ände – civil olydnadsaktion mot Förbifart Stockholm 12 aug 

    

Ett nätverk av grupper och individer har tagit initiativ till en civil olydnadsaktion mot Förbifart 

Stockholm under samma tid som Klimatfestivalen pågår. Samling fredag 12 aug kl 9.00 vid 

Eggeby gård. Se bl a uppropet, aktionskonsensus, artikel i Fria Tidningar mm: 

 

http://vagsande.se/aktionen/aktionskonsensus/ 

http://www.friatidningen.se/artikel/123823?_ga=1.212215508.1960996631.1470293975 

  

 

KlimatSveriges nätverksmöte lördag 3 sept och seminarium om ny klimatlag 

    

Kl 12 – 16.30 på ABF, Sveavägen 41 i Stockholm. Mot bakgrund av Sveriges minst sagt 

motsägelsefulla åtaganden när det gäller klimatet, exempel Vattenfallsbeslutet och 

Miljömålsberedningens arbete med en ny klimatlag, anordnar KlimatSverige tillsammans med 

ABF ett seminarium med företrädare för miljörörelsen, Miljömålsberedningen, forskare m fl. Namn 

ännu inte klara men kommer allt eftersom på hemsidan. Seminariet pågår kl 12 -14 och följs cirka 

14.30 – 16.30 av en öppen diskussion om viktiga teman för nätverket, som en uppstart på 

höstens klimataktiviteter. Glöm inte anmäla dig via nedanstående länk! 

 

http://klimatsverige.se/event/klimatsverige-seminarium-om-fortsattning/ 

Kontakt: kontakt@klimatsverige.se 

  

 

Klimataktion Halmstad – Fossilfrihet på väg 7 september 

   

Klimataktion Halmstads seminarieserie om klimat och förnybar energi startar igen 7 sept på 

Stadsbiblioteket kl 18.30 med Thomas B Johansson, professor emeritus vid Internationella 

miljöinstitutet Lunds universitet. Han föreläser på temat ”Fossilfrihet på väg”. 

  

Ny plattform för Klimataktion – förlängd remisstid till 30 aug 

    

Sista chansen komma in med synpunkter på förslaget till ändrad plattform som vi skickade ut 

med medlemsbrevet i juni. Saknas något? Hur ser du t ex på ickevåldsaktioner? Bör Klimataktion 

ta ställning till det i vår plattform? I förslaget nedan finns ingen skrivning om det, men bör kanske 

läggas till? Skicka dina synpunkter senast 30 aug till info@klimataktion.se 

http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=de0e88efb5&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=e1832ab5d2&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=9d7ca00f81&e=1d009a2c96
mailto:kontakt@klimatsverige.se
mailto:info@klimataktion.se


 

http://klimataktion.se/om-klimataktion/plattform-2016-remiss/ 

  

 

Pytsa in medlemsavgiften för 2016 om du inte gjort det 

    

 Vårt arbete är viktigare än någonsin. Din medlemsavgift behövs. Sätt in den antingen via 

Klimataktions hemsida: http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194 

Ditt medlemsnummer är: 20,289 

eller via internetbank eller på vanlig giroinbetalningsblankett till 

Pg 46 85 10 - 3 eller Bg 286-2423.  

 

Ordinarie medlemsavgift: 200 kr/år. Studerande, sjukskrivna, pensionärer och ungdomar upp till 

20 år: 100 kr/år. Livstidsmedlem: 2 000 kr. 

Märk inbetalningen med ”medlem 2016” plus din e-mailadress (viktigt!), gärna även ditt 

medlemsnummer: 20,289 

  

 

God omstart på allas våra insatser för klimatet önskar vi i styrelsen för 

Klimataktion! 

 

http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=5804aa3a6b&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=ae4aee0718&e=1d009a2c96

