
 

 

Oktober 2016 
Hej xx! 

 

Höstrusket hindrar inte hållbara hejdlösa helsatsningar!  

COP 22 i Marrakech 7 18 nov närmar sig, så vad står på spel efter Parisavtalet 

för ett år sedan? Inspireras till en klimatinspiratörsutbildning i Göteborg. 

Trevliga tisdagar på Klubb Artivist med häng och kultur fortsätter och i 

november visas klimatfilmer på flera biografer i Stockholm. Arbetet med att 

synliggöra och sprida Medborgarutredningens resultat pågår men stålar 

behövs som kanske Klimataktions medlemmar kan stötta med.  

    

 

Hjälp till att sprida förslagen från Medborgarutredningen – skänk 

en slant! 

    

Klimaktions stora folkbildningskampanj för ett samhälle inom jordklotets gränser har 

avslutats. Vi behöver få ihop finansiering av det fortsatta arbetet, minst 20 000 – 40 

000 kr för i första hand produktion och tryck av en sammanfattning/studiehäfte som 

ska spridas. Det vill säga en bearbetning av det digra materialet från seminarierna 

med 700 besökare, och studiecirklar med 60 deltagare, Planen är att därefter jobba 

vidare med utveckling av kreativa idéer utifrån det digra materialet . Inget bidrag är 

för litet eller för stort! 

pg 71 72 14 – 1, Klimataktion, ange Medborgarutredningen 

eller swisha till 1231493089, Klimataktion, ange Medborgarutredningen.  

http://klimataktion.se/medborgarutredningen/ 

   

Bli klimatinspiratör! – endagskurs för dig som vill påverka i 

klimatfrågan 

http://klimataktion.se/medborgarutredningen/


 

     

Lördag 26 nov kl 9.30-16.30 på ABF, Järntorget i Göteborg. Kursen sker i 

samarbete mellan Klimataktion och ABF Västra Götaland 

Vill du prata med människor om den globala uppvärmningen och vad vi kan göra åt 

saken? Vill du inspirera andra att engagera sig för en hållbar omställning – i det lilla 

och i det stora? Du behöver inte vara expert för att påverka. Du behöver inte ha alla 

fakta för att visa vägen. Det viktigaste är ditt engagemang. Vi vill med den här 

utbildningen er-bjuda några verktyg för att beröra och skapa diskussion. 

  

Materialet och arbetssättet kan användas i träffar med goda vänner eller tjocka 

släkten, i ett föredrag på ortens bibliotek, på arbetsplatsen, eller i en studiecirkel. Vi 

går igenom grunderna i klimatvetenskapen och klimatpolitiken. Vi prövar hur vi kan 

stimulera till samtal och reflektioner. Vi talar om hur vi kan öka människors 

handlingskraft genom att visa att ett klimatsmart samhälle är möjligt. 

  

Kursavgift: 100 kr. Fika ingår. Anmäl dig senast 15 november 

tilltv@tvennstrom.se 

Betala samtidigt avgiften till Klimataktion PG: 46 85 10-3. Ange ditt namn, epost-

adress och ”Klimatinspiratör” som referens. Frågor: kontakta 

Torbjörn tv@tvennstrom.se 

eller Nina naim.nina@gmail.com 

  

 

Noll kol i Värtan 2018 

   

 Syftet med kampanjen är att tidigarelägga utfasningen av den koleldade delen av 

värmekraftverket till 2018. Stockholms politiska majoritet säger 2020, och ägaren 

Fortum Värme själva säger njaa ….. kanske 2030. Läs debattartikeln av 

representanter för Klimataktion, Fossil Free Stockholm, Divest Nobel och Jordens 

Vänner Stockholm: 

http://www.stockholmsfria.se/artikel/125227 

Nästan 400 har skrivit under namninsamlingen som ska lämnas över till Fortum. 

Om du inte redan gjort det – skriv på! Vi förlänger nu insamlingen för att kunna 

uppvakta Fortum innan de kommer med sin plan för kraftverket under 2017. 

http://klimataktion.se/2016/09/17/namninsamling-mot-kolkraftverket-i-vartan/ 
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Var med i Klimataktions planerade kampanj mot flyget 

      

En arbetsgrupp har jobbat med temat under året och satt sig in i frågan. Nu när 

siffrorna för flygets globala växthusgasutsläpp visar sig vara mycket högre än man 

tidigare trott, är det än viktigare att påverka både allmänhet och politiker. Kontakta 

Pia Björstrand, pia.bjorstrand@hotmail.com 

  

 

Klubb Artivist på restaurang Magnolia varje tisdag  

     

Från kl 18 tisdagar, Blecktornsgränd i trappan upp mot Mariaberget. T- Mariatorget. 

Mingel och publiksamtal. Inträde inkl något att dricka 100 kr. 

25 oktober, 19.00. Teater Grismanifestet. Regi och manus Patrik Franke med 

skådespelerskan Nadja Franke. 

1 november, 19.00. Tango. När översvämningar är vardag, men inget vatten finns 

att få, med sångerskan och skådespelerskan Marie Öhrn och musikern Mikael 

Augustsson på bandoneòn. 

8 november, 19.00 Film. Fraktad, fransk dokumentär av Denis Delestra. Om 

containerfartygen och den internationella sjöfartens laglöshet och slavliknande 

arbetsförhållanden. 

15 november, 19.00 Teater. Fiskaren och hans hustru. Långsjö teater har 

bearbetat den klassiska Grimmsagan med hjälp av internationell miljöforskning. 

Medverkande: David Carmel, Jonatan Ed, Annika Lykta, Kristina Sahlberg, Maria 

Magdolna Beky Winnerstam. 

22 november, 19.00  Bildkonst och satir. Serietecknare och konstnärer samtalar.29 

november, 19.00 Film. Black Ice – when preventing a crime makes you criminal.En 

dokumentär om Greenpeacefartyget Arctic Sunrise, som gick till sjöss 2013 för att 

protestera mot de första oljeborrningarna i Norra Ishavet. En kväll med Greenpeace 

och PUSH där de själva håller i programmet. 

6 december 19.00 Grand final! Opera. Operaimprovisatörerna gör en 

klimatföreställning efter publikens önskemål. 

  

KlimatSveriges nästa nätverksmöte den 12 nov på temat Klarar 

den globala klimatpolitiken Parisavtalet?  

    

Plats ABF, Sveavägen 41. Lörd 12 nov kl 12 – 16 ca. OBS tiden! 

Klimatförhandlarna är samlade i Marrakesh, Marocko för att komma överens om 

mailto:pia.bjorstrand@hotmail.com


 

hur de höga ambitionerna i Parisavtalet ska förverkligas. Vad är det som står på 

spel. Vilken politik vill Sverige och EU driva? Hur ser länderna i Syd på vad som 

behövs efter Paris? Sambanden mellan klimatförändringarna och den viktiga 

matfrågan? Hur ska klimatrörelsen agera? GästerStina Bergström (MP), 

klimatpolitisk talesperson i riksdagen, och Maria Celin Grave,talesperson för 

CONAVIGUA, en organisation som arbetar för urfolksrättigheter i Guatemala, en 

del av Via Campesina. (tolkas från spanska) 

  

På nätverksmötet blir det erfarenhetsutbyte och klimataktuellt från 

nätverksorganisationerna. 

Ljusmanifestation som avslutning. Anmäl gärna ditt deltagande senast 10 nov på 

denna sida: 

http://klimatsverige.se/klimatsverige/seminarium-efter-parisavtalet-och-

natverksmote/ 

  

Mera om FNs klimatförhandlingar: 

 

Vad händer i de internationella klimatförhandlingarna? 

Seminarium efter COP 22 i Marrakech 29 nov  

      

Tisdag 29 nov kl 18 i ABF- huset. I ett panelsamtal efter Marrakechkonferensens 

slut deltar Anders Turesson, miljödepartementet, Nina 

Hagström, Hagainitiativet, Svante Axelsson NSF och Stina Bergström, 

riksdagsledamot, miljöpartiets talesperson i klimatfrågor.  

Arr: ABF och Klimataktion Stockholm. Fritt inträde. 

  

 

To future with love – klimatfilmer på bio i november 

          

Kolla programmet på http://tofuturewithlove.se/ 

    

Klimataktion Halmstad 30 nov – När kan vi nå 100 % förnybar 

energi? 

          

Klimataktion Halmstads seminarieserie om klimat och förnybar energi på 

http://klimatsverige.se/klimatsverige/seminarium-efter-parisavtalet-och-natverksmote/
http://klimatsverige.se/klimatsverige/seminarium-efter-parisavtalet-och-natverksmote/
http://tofuturewithlove.se/


 

Stadsbiblioteket kl 18.30 med Göran Sidén, universitetslektor i energiteknik vid 

Halmstads högskola. 

Se hela programmet för höstens seminarieserie: 

http://klimataktion.se/wp-

content/uploads/2014/06/F%C3%B6rel%C3%A4sningsprogram-h%C3%B6st-

2016.pdf    

 

Remisser som besvarats av Klimataktion sen sist 

          

Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040: 

http://klimataktion.se/2016/10/03/stockholm-klimatplan-inte-tillrackligt-ambitios-

anser-klimataktion/ 

Miljövårdsberedningens slutbetänkande om klimatstrategi för Sverige 

http://klimataktion.se/2016/10/21/klimataktions-synpunkter-pa-

miljomalsberedningens-slutbetankande/ 

    

 

Läs om Parisavtalet, klimatförhandlingarna och verkligheten 

          

Alltmedan världens ledare jublar över att dom lyckas ratificera avtalet ser 

verkligheten och framtidsprognoserna allt dystrare ut, vilket vi i klimatrörelsen är 

sorgligt medvetna om. Läs kommentarer från Anders Wijkman, Georges Montbiot, 

Bill McKibben, uppmärksammad rapport från tankesmedjan Oil Change 

International, Klimataktions remissvar på Miljömålsberedningen m fl. 

http://klimataktion.se/2016/10/06/parisavtalets-godkannande-jublar-vi-i-fortid/ 

http://www.etc.se/klimat/sa-raddar-vi-livet-pa-jorden 

https://newrepublic.com/article/136987/recalculating-climate-math 

http://priceofoil.org/2016/09/22/the-skys-limit-report/ 

http://klimataktion.se/2016/10/21/klimataktions-synpunkter-pa-

miljomalsberedningens-slutbetankande/   

Varma hälsningar från styrelsen för Klimataktion riks 

  

Utdrag ur den tyske poeten och sångaren Wolf Biermanns 

Uppmuntran: 
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”Nej, låt dig ej förskräckas 

i denna skräckens tid 

Dom hoppas ju på detta 

att innan kampen börjat 

vi gett oss utan strid 

vi gett oss utan strid 

 

Nej, låt dig ej förbrukas 

men bruka väl din tid 

Nej, låt dig aldrig kuvas 

du stöder oss, vi stöder dig 

vi ger varandra liv 

vi ger varandra liv” 

   

  

 


