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Hej xxx
Samtidigt som politiken återigen ger sig in i pajkastningsposition inför valet, ökar
antalet larmrapporter rörande vår klimatsituation. Klimataktion söker nya vägar
framåt i en osäker framtid, med ny kampanj och ett intensivt arbete med
klimatinspiratörsutbildningar och KlimatRiksdag2018.

KAMPANJ: SLOPA DE FOSSILA SUBVENTIONERNA
Varje år kostar statens stöd till fossilindustrin ca 50 miljarder kronor. Detta i form av
skattelättnader, utbyggd infrastruktur och direkta bidrag. Samtidigt vet vi att vi
måste satsa allt vi kan på hållbarhet och omställning. Vi på Klimataktion vill driva
på en kampanj för att få ansvariga politiker att ta tag i budgeten med
hårdhandskarna och istället lägga styrmedel på hållbar utveckling.
Vi behöver hjälp och kraft för att kunna genomföra den här kampanjen! Är du
intresserad? Vi kommer ha ett uppstartsmöte för kampanjen Söndagen den 20e
aug i Stockholm. Maila till jonas.bane@klimataktion.se för tid och plats om du vill
vara med och driva kampanjen.

Flygets utsläpp ökar
Statistik som forskare vid Chalmers universitet tagit fram visar att flyget och dess
utsläpp fortsätter öka. Bara utrikesresorna från Sverige står idag för lika mycket
utsläpp som hela Sveriges bilåkande, konstaterar flygforskaren Jörgen Larsson.
Samtidigt bygger Svenska flygplatser ut för att kunna möta ännu högre efterfrågan,
bl a nya landningsbanor på Landvetter och flygplatsen i Sälen.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/fler-tar-flyget-trots-klimatpaverkan
- Vi måste trycka på för att hållbara alternativ ska bli konkurrenskraftiga när
konsumenterna inte väljer bort flyget av egen vilja. Subventionerna till fossilt måste

upphöra till fördel för hållbara transporter, kommenterar Klimataktions Jonas
Bane.

ENDE GELÄNDE - Hit men inte längre!
24-29 aug Tyskland
Det enormt populära protest-evenemanget ENDE GELÄNDE arrangerar för 3e året
i rad en stor massprotest i Tyskland mot kolgruvorna.
Vill du följa med eller veta mer om protesten?
http://klimataktion.se/event/13064/
https://www.ende-gelaende.org/en/

Gå vår kurs & bli Klimatinspiratör!
KA har tillsammans med ABF tagit fram en klimatinspiratörsutbildning för
privatpersoner som vill bli bättre på att påverka sin omgivning i klimatfrågan! Vi
kommer hålla 4-6 utbildningstillfällen runt om i landet under hösten! Håll koll
på hemsidan och på KlimatSverige.se.
Här är nästa tillfälle 22 aug i Stockholmsområdet:
https://www.facebook.com/events/144878672749370/

POWERSHIFT 2017
8-10 Sep Östersund
Ungdomskonferensen för omställning gör sitt fjärde år i Sverige, denna gång på
mittuniversitetet i Östersund. Under konferensen hålls workshops och seminarium
på årets tema "Hållbar Konsumtion".
Mer info: https://www.facebook.com/events/300474017070810/
eller http://www.powershiftsweden.org

KlimatRiksdag2018
Över 100 organisationer står nu bakom uppropet för en KlimatRiksdag nästa år.
För att kunna genomföra det stora evenemanget som planeras behöver
arbetsgruppen säkra finansiella medel. Mer pengar behövs, har du en idé om hur
vi kan dra in mer? Maila din idé till karin.wahlgren@klimatriksdagen.se
www.klimatriksdagen.se

Klimataktions foldrar
Ska du medverka på ett evenemang eller en demonstration? Ett perfekt tillfälle att
stötta din organisation genom att dela ut flyers och foldrar! Maila styrelsen
på info@klimataktion.se så skickar vi foldrar till din adress!

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

