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Hetast på klimatområdet just nu är skogen och de omdebatterade biobränslet. Är 

det en lösning eller skapar det fler, nya problem? En sak är i alla fall säker, det 

kommer inte räcka för att sänka utsläppen från en expansiv flygnäring. Snart är det 

också dags för nytt klimattoppmöte, denna gången i Bonn, men innan dess sker en 

del aktiviteter på hemmaplan!      

 

Debattartikel om AP-fonderna    

Vi skriver tillsammans med en mängd organisationer, bl a Greenpeace, Forum Syd 

och Amnesty International om vikten av att sätta grön policy på investeringarna i 

AP-fonderna. “Om vi ska få AP-fonderna att sluta placera våra pensionspengar i 

kärnvapen- och fossilindustrin måste det till ett tydligt krav att fonderna måste 

respektera Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, 

miljö och klimat” 

Läs hela artikeln på Göteborgsposten. 

   

 

Bioenergin och skogen   

Klimataktion har tillsammans med skogsorganisationen PUSH Sverige, Jordens 

Vänner och Skydda Skogen skrivit ett öppet brev till EU-parlamentarikerna om 

förhandlingarna kring nya direktivet för hållbar energi. Vi kräver att den kraftigt 

accelererande efterfrågan på biobränsle inte får hota den biologiska mångfalden. 

Speciellt viktigt är att vi inte tillfredsställer vår drivmedelstörst med biodrivmedel 

från matgrödor eller palmolja som skövlar regnskog och bränner torv-mark, 

något som bidrar markant till ökade koldioxidutsläpp på planeten. 

Här kan du läsa det öppna brevet   

http://mailchi.mp/749541e5d3e0/hnmu7ylnqb-1689713?e=1d009a2c96
http://mailchi.mp/749541e5d3e0/hnmu7ylnqb-1689713?e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=8902687351&e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=98fb05ed64&e=1d009a2c96


 

“Parisavtalet, Klimatlagen, och sen då?”    

23 okt k 18.30 Immanuelskyrkan, Kyrksalen, Kungstensgatan 17 i Stockholm 

Debatt med miljöpolitiska talespersoner från de åtta riksdagspartierna. 

Inledning av Johan Kuylenstierna, VD Stockholm Environment Institute. 

Moderator: Hanna Stenegren, Fores. 

Klimatkommentator Martin Hedberg, meterolog. 

Arrangör: Klimatriksdagen i samarbete med Immanuelskyrkan, Fores och 

nätverket KlimatSverige. 

https://www.facebook.com/events/1726032851026650/ 

  

Debatten kan följas i direktsändning på Klimatriksdagens youtubekanal: 

http://klimatriksdagen.se/klimatdebatt-i-host/    

  

 

Al Gore’s uppföljare    

Den efterlängtade uppföljaren på “An Inconvenient Truth” kommer ha premiär i 

sverige nästa månad. Filmen med namnet “An Inconvenient Sequel” kommer följa 

upp Gore’s upplysande film från 2007 där han på ett informativt och pedagogiskt 

sätt berättade hur världen höll på att förändras och vilka som var de största 

anledningarna. Stormvarning arrangerar eventet som också gästas av artister: 

https://www.facebook.com/events/145720116168752/    

  

IPCC håller möte i Sverige   

23-29 oktober, Malmö 

I slutet av oktober hålls “3rd Lead Author Meeting” för den specialrapport om att 

begränsa den globala 

uppvärmningen till 1,5 grader, som Parismötet gav i uppgift till IPCC. Eftersom 

klimatforskare världen över redan konstaterat att koldioxidbudgeten för 1,5 grader 

redan är förbrukad, blir det intressant att se vad dessa möten genererar för 

information. I Juni-Juli 2018 ska IPCC fastställa dokumentet “'Final Government 

Review of Summary for Policymakers” Mer info 

https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=d6d0b2cea6&e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=a96836c923&e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=0985fe607e&e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=6e589e5018&e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=03aac15d8f&e=1d009a2c96


 

 

Nätverket “Klimatfronten” arrangerar en Red-Line-manifestation i samband med 

mötet. 

Eventets Facebooksida 

  

 

Vår populära Klimatinspiratörskurs    

Kursen har redan givits på 5 olika orter i landet och nu har du möjlighet att försöka 

få kursen dit du bor! Läsa mer och anmäl intresse! 

http://klimataktion.se/2017/10/14/ga-en-kurs-om-klimatet-och-fa-inspiration/    

  

 

Sprid våra infobroschyrer      

Klimataktion har nya infoblad som behöver spridas för att vi ska växa och bli fler! 

Vet du ett bra ställe där du kan lägga broschyrer och hjälpa oss växa? Maila till 

Eva Berlin på evalenaberlin@hotmail.com och ange din postadress så skickar vi ut 

dom till dig! 

 

Vi vill också tipsa om: Malena Ermans Klimattips 

I en artikel i ETC publicerar Malena Ernman 10 tips till Miljöhjältar. Vi 

på klimataktiongillar samtliga punkter! 

https://www.etc.se/klimat/10-punkter-malena-ernmans-enkla-miljohjalteskola 

 

Och en artikel i tidningen SYRE, där Jordens Vänner belyser greenwashing i 

höstbudgeten: 

http://tidningensyre.se/2017/nummer-203/greenwashing-i-hostbudgeten/ 

“Miljösatsningarna innebär att anslaget till miljöpolitiken ökat med 2,3 miljarder 

kr till 9,8 miljarder kr för 2018. Det låter ju storartat. Att jämföras med vad man 

föreslår för kommunikationerna. Där ser man hur regeringen ökar satsningen på 

nya vägar med 2,2 miljarder kr till sammanlagt 12 miljarder kronor för 2018. 

[...]Denna budget ger alltså mer pengar till ökade klimatutsläpp än till åtgärder för 

minskade utsläpp.” 

 

Varmaste, 

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