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November 2016 
Hej Medlem! 

 

COP22, Klimatförhandlingarna i Marrakech är precis avslutade och Sverige ställer 

sig bakom koalition mot plastkassar. Medborgarutredningen har sitt sista 

seminarium den 5 dec, Klimataktion startar sin klimatinspiratörsutbildning i 

Göteborg och arrangerar återigen klimatfilmfestivalen “To Future With Love”.   

 

COP22    

Klimatförhandlingarna lider i skrivande stund mot sitt slut och sammanfattningsvis 

kan konstateras att man inte kommit nämnvärt framåt. De punkter som skulle 

beslutas om vid detta möte var bland annat om hur rapportering och utveckling av 

de nationellt satta utsläppsmålen skulle se ut. Än så länge verkar det som att det 

råder alltför delade meningar om hur klimatarbetet ska mätas, vilket år som får 

vara utgångspunkt, och på vilket sätt man får tillgodoräkna sig 

utsläppsminskningar. Stora frågor kvarstår också kring den omtalade 

finansieringen av klimatfonden och hur de planerade 100 miljarder dollar per år ska 

komma fram.  

 

Sverige tar kampen mot plastpåsarna    

Sverige gick förra veckan med i en koalition med bl a Frankrike om att minska 

antalet plastpåsar i handeln. Från och med 31 maj 2017 blir det obligatoriskt för 

affärsverksamheter som tillhandahåller plastpåsar att informera kunder om 

plastpåsens miljöpåverkan. Det långsiktiga målet är att minska antalet plastpåsar 

till 40st per person och år innan 2026.    

Klimatriksdagen 2018 i startgroparna    

Aktiva Klimataktion-medlemmar är med och planerar för en stor klimatkonferens 

http://us7.campaign-archive2.com/?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=da7118bb19&e=1d009a2c96
http://us7.campaign-archive2.com/?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=da7118bb19&e=1d009a2c96


 

inför valet 2018. På hemsidan kan du läsa mer och vad som händer. De söker folk 

till olika arbetsgrupper! http://klimatriksdagen.se 

    

 

Klimatinspiratörsutbildning i Göteborg   

Den första av Klimataktions klimatinspiratörsutbildningar hålls den 26 nov i 

Göteborg i samarbete med ABF. 21 deltagare har anmält sig, vilket visar på att det 

finns ett stort engagemang hos människor som vill tala med andra om 

klimatfrågan. Tanken med utbildningen är att vanliga människor ska kunna vara 

inspiratörer för andra ett engagera sig i klimatarbetet, i sitt bostadsområde, på 

arbetet, i föreningar eller i politiken. 

Om du är intresserad av en liknande utbildningsdag så kan du 

mejla info@klimataktion.se 

    

EVENEMANG    

OMSTÄLLNINGEN - ett seminarium på ABF 

5 dec kl 19.00 på ABF Stockholm, Sveavägen 44 - Katasalen 

Att en omställning för att nå Parisavtalets riktlinjer är nödvändig är vi alla överens 

om. 

Kajsa Ekman Ekis (författare och aktivist) och Mattias Svensson (författare till 

boken Miljöpolitik för Moderater) presenterar hur det ska gå till. 

Går det inom rådande samhällsstrukturer eller måste de förändras? 

Seminariet är det sista i serien Medborgarutredningen. 

Entré 100:- Studerande gratis. 

 

Klimatfilmfestivalen To Future With Love 

Årets festival handlar om människor som gör skillnad. Upplägget är lite annorlunda 

i år och festivalen kommer ske under flera helger och på olika platser. De 

kommande visningarna är: 

◈When Two Worlds Collide - Mån 21 nov, 18.30 - 21.30 @ Reflexen, Kärrtorp  

  -om gruvkonflikten i Peru. Gästas av Artymove och Robin Zachari från Skiftet. 

http://klimataktion.us7.list-manage1.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=52fd9d5427&e=1d009a2c96
mailto:info@klimataktion.se


 

◈Imorgon - Tors 24 nov, 18.30 - 21.30 @ Kontrast, Årsta 

  - Fransk film om det bästa möjliga scenariot. Människor som inspirerar. 

◈Before The Flood - Sön 27 nov, 10.30 - 12.30 @ BioRio, Hornstull -GRATIS- 

  - Leo DiCaprio reser jorden runt för att se på klimatförändringarnas 

konsekvenser. 

 

Biljetter till de första två filmerna kan köpas kontant i dörren och kostar 50 kr. För 

att vara säker på en plats kan du även förboka via 

hemsidan. www.tofuturewithlove.se 

 

 

Klubb Artivist 

22 november, 19.00  Bildkonst och satir 

Serietecknare och konstnärer samtalar. 

29 november, 19.00  Film  

Black Ice – En dokumentär om Greenpeacefartyget Arctic Sunrise, som gick till 

sjöss 2013. 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. 

  
  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 
Jag vill inte ha detta medlemsbrev    Ändra inställningar 
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