Januari 2017
Hej Medlem
God fortsättning på 2017! Nu är det nytt år och nya tag. På folkrörelsefronten är det
uppstart för att få klimatet att bli en av de viktigaste frågorna valåret 2018. En
jättekonferens för alla klimatengagerade ska äga rum 4-6 maj 2018 på Stockholms
Universitet –KLIMATRIKSDAG 2018! Vägar dit går via massor av jobb för att
arrangera den, plus kampanjen KLIMATVALET, och uppföljning av
MEDBORGARUTREDNINGEN. Statliga utredningar om flygskatt och energi är på
gång och Klimataktion ska vara remissinstans. Och så förstås flera årsmöten som
är jättebra tillfällen för många att ses nu under våren, ha bra diskussioner och
komma fram till hur vi fortsätter jobba tillsammans.

NU: Anti-Trump Day lördag 21 jan kl 13.00 på Sergels Torg i
Stockholm
Mot bakgrund av att Trump och hans blivande ministrar i USA:s kommande
regering är gravt klimatblinda så stödjer Klimataktion initiativet att tillsammans med
breda rörelser i USA, inte minst kvinnoorganisationer, manifestera för klimatet och
människovärdet i samband med installationen av den nye presidenten.

Avstamp under våren för KLIMATRIKSDAG 2018 och
KLIMATVALET
En ny förening, Klimatriksdagen, har uppstått ur den gamla föreningen
Klimatriksdagen 2014. Förberedelser har påbörjats för ett stort event, en andra
folkriksdag för klimatet, den 4 - 6 maj 2018 i Aula Magna på Stockholms Universitet.
Klimataktion stödjer givetvis initiativet, även ekonomiskt med 10 000 kr. Det är
viktigt att nu i uppstarten få stöd både från organisationer och enskilda personer.
Förutom att uttala ditt stöd på hemsidan kan även du pröjsa in lite pengar, sprida
informationen, och delta i någon av arbetsgrupperna. Allt arbete görs ideellt, men
bra informationsmaterial så här i början kostar. Kontakter: Torbjörn
Vennström, tv@tvennstrom.se och Karin Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com
http://klimatriksdagen.se/

KLIMATVALET för ett fossilfritt hållbart Sverige
Som ett förarbete till KLIMATRIKSDAG 2018 startar åtta organisationer inom
nätverket KlimatSverige det nya året med kampanjen KLIMATVALET med målet att
göra Sveriges kommuner fossilfria och hållbara till 2030. Den vill stimulera till lokal
samverkan i hela Sverige genom att lyfta fram medborgarförslag och kreativa
projekt som drivs av föreningar, lokala företagare och omställningsgrupper. Verktyg
som erbjuds är dels en ”Guide för lokal påverkan”, dels en karta där de lokala
initiativen presenteras. Organisationerna bakom uppropet och kampanjen är:
Klimataktion, Jordens Vänner, Nätverket Gemensam Välfärd,
Latinamerikagrupperna, PUSH Sverige, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen,
Skiftet och Färnebo folkhögskola. Mer information och diskussion om Klimatriksdag
och Klimatvalet kommer äga rum på KlimatSveriges nätverksmöte lördag 11 feb, se
info nedan.
http://klimatsverige.se/klimatvalet/

Lördag 11 feb kl 12 – 13.30 På flykt undan klimatet paneldiskussion
Medverkande Kristina Henschen, Union to Union, Bosse ForsberG, Diakonia, och
Shora Esmailian, journalist och författare. Plats: Immanuelskyrkan, Birger
Jarlsgatan 61A. OBS ej ABF!

Lördag 11 feb 14 – 16 Efter paneldiskussionen - KlimatSveriges
nätverksmöte




Info och diskussion om Klimatriksdagen 2018 och kampanjen Klimatvalet.
Troja Scenkonst som genomförde projektet Run for Your life nov-dec 2015
kommer att presentera ett nytt projekt som är på gång





Kort rapport om Magnoliamålet (ungdomar stämmer svenska staten för
Vattenfallaffären)
PUSH Sverige och Power Shift Sverige 2017 om vad som händer efter COP
22.
Förbundet för Ekoparken berättar om kampanjen mot Österleden

Alla är hjärtligt välkomna, anmäl gärna om du kommer på nätverksmötet:
http://klimatsverige.se/event/natverksdag-med-klimatsverige/

22 feb kl 18 Seminarium om Österleden
ABF-huset, Katasalen Sveavägen 41. Ingen inträdesavgift. Österleden/Östlig
förbindelse är en sexfilig motorväg som planeras gå i tunnel mellan Nacka och
Ropsten. Biltrafiken kommer att öka kraftigt. En betydande del av trafiken på ”Östlig
förbindelse” kommer att ha mål i innerstaden via uppfarter på Gärdet/Valhallavägen
och Ropsten/Lidingövägen. På detta andra seminarium ska alternativ till Österleden
presenteras och vi ska höra var politikerna står. Arrangörer till seminarierna är ABF,
Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka,
Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Förbundet för Ekoparken, Klimataktion
Stockholm m fl. Kontakt: Elisabeth Edsjö, 070 324 54
95 elisabeth.edsjo@bostadslaget.se
http://klimatsverige.se/event/osterleden-klarar-klimatmalen-annu-en-stadsmotorvag/

Medborgarutredningen - ny studiecirkel har startat
Rapporterna från det gångna årets studiecirklar sammanställs av Stina Oscarson.
Planer finns också på att utveckla ett spel för skolbruk grundat på rapporterna. Tack
till er alla enskilda bidragsgivare och partnerorganisationer som bidrar ekonomiskt
för att publicera rapporten!
Ett avslutande seminarium under rubriken Omställningen hölls den 5 december.
Se referat. Nu kommer en ny studiecirkel att genomföras med utsträckning under
våren 2017. Syftet är att ta ett grepp över hela omställningen mot bakgrunden
av resultatet från Medborgarutredningen, men också motionerna från Klimatriksdag
2014. Tanken är också att MU’s resultat ska bli ett stöd för processerna
i Klimatriksdagen 2018.

Du behövs. Dina kunskaper, synpunkter, åsikter och förslag tillsammans med oss
andra. Vi kommer att använda Skype, så du kan befinna dej var som helst och
närvara.
Anmäl ditt intresse via mejl till Karl.Petre@telia.com

Klubb Artivist fortsätter i vår!
Nu varannan vecka på söndagar under namnet: UDDA SÖNDAGAR med klubb
Artivist på Magnolia, restaurangen vid Blecktornsgränds trappa. Vi börjar
söndagen den 12 mars. Håll utkik på Facebook efter programmet! Kommer även i
kommande utskick och på hemsidan. Varmt välkomna önskar Artivistkommittén

Kommande årsmöten i Klimataktion – skriv in i almanackan!
8 mars kl 18.30 på ABF. Årsmöte i Klimataktion Halmstad.
27 mars kl 18 på ABF, Sveavägen 41. Årsmöte i Klimataktion Stockholm.
9 april kl 13 i Hälsans Hus, Fjällgatan. Årsmöte i Klimataktion, riksorganisationen.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan ett par veckor innan. Alla
betalande medlemmar kommer att få en inbjudan via vanlig post, med information
om medlemsavgiften för 2017. Nytt för i år är att Klimataktion vill stödja arbetet med
Klimatriksdagen genom att inbjuda medlemmar som så vill att samtidigt ge ett extra
bidrag för att möjliggöra detta stora evenemang.
Betala redan nu din medlemsavgift för 2017
…… med frivilligt stöd till Klimatriksdag 2018
Vi behöver din medlemsgift för att genomföra Klimataktions verksamhet. Sätt in
den antingen via Klimataktions
hemsida: http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194
eller via internetbank eller på vanlig giroinbetalningsblankett till
pg 468510 - 3 eller Bg 286 - 2423.
Märk inbetalningen med ”medlem 2017” plus din e-mailadress (viktigt!), gärna
även medlemsnummer. Ditt medlemsnummer är: 20,289
Ordinarie medlemsavgift: 200 kr/år. Studerande, sjukskrivna, pensionärer och
ungdomar upp till 20 år: 100 kr/år. Livstidsmedlem: 2 000 kr.
Om du dessutom vill stödja Klimatriksdag 2018, ange ”KR” samt summan du vill

bidra med. (Ex: ”KR 300”. Tillsammans med ordinarie medlemsavgift 200 kr sätter
du då in totalt 500 kr. OBS bara ett exempel!)

Valberedningen söker förnybara krafter till Klimataktions styrelser
Styrelser och aktivister har uträttat en hel del med ideella resurser under 2016.
2017 är viktigt då det blir en upptakt för valåret 2018. Klimataktion medverkar i att
förbereda folkets Klimatriksdag 2018, har en intressant uppföljning av all den
kunskap som samlats i Medborgarutredningen, samt medverkar i en mobilisering av
lokala grupper i kampanjen Klimatvalet som drivs genom nätverket KlimatSverige.
Politiskt så ska Miljömålsberedningens och Energikommissionens förslag resultera i
propositioner från regeringen. Här behöver Klimataktion ligga på tillsammans med
resten av klimatrörelsen.
Vilka vill du se som Talespersoner och i styrelsen för Klimataktion riks och
Klimataktion Stockholm under det kommande verksamhetsåret? Du kan nominera
via formulär på hemsidan, eller mejla Torbjörn Vennström, tv (@)tvennstrom.se
Valberedning till riks: Torbjörn Vennström, Samuel Jarrick, Katta Nordenfalk.
Valberedning till Stockholm: Eva Berlin, Jonas Fogelqvist, Karin Wahlgren. Alla kan
kontaktas.

Vad tycker du om flygskatt?
Utredningen En svensk flygskatt är ute på remiss till 1 mars. Vill du vara med och
skriva Klimataktions remissvar så kontakta Jonas Bane, jonas.bane@gmail.com
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/11/sou201683/
Läs även Jonas Banes och Simon Anderssons debattartiklar i ämnet:
Jonas Bane’s debattartikel i Veckans Affärer
KA-medlemmen Simon Anderson’s artikel i Expressen

Hälsningar från styrelsen för Klimataktion, riksorganisationen

