Januari 2018
Hej Medlem!
2018 firar Klimataktion 10 år i klimatets tjänst. Med forskare, aktivister,
samhällsdebattörer och allt däremellan har vi varit en mångfacetterad skara genom
åren och drivit många olika politiska frågor. Nu är det valår och klimatet står högt
på agendan när mänskligheten ska anpassa sig till verkligheten. För oss alla i
Klimataktion innebär det att vi måste göra vårt bästa för att sätta ljuset på de
viktigaste frågorna.

--Jubileumsenkät-Vi behöver feedback från våra medlemmar, gamla som nya! Svara på vår
superkorta enkät (10 frågor) och hjälp oss bli bättre på det vi gör (och inte gör)! Följ
länken nedan https://sv.surveymonkey.com/r/WY38RL2
Information om årsmötet den 18 mars hittar du här.

Sydkoreanska kolarbetarfacket vill avveckla sig själva
Sydkoreas nyutsedda president annonserade i början av året att 10 kolkraftverk
skulle stängas ner. Beslutet fick häpnadsväckande stort stöd från - kolkraftverkens
fackförbund! Ett bevis på att rätt beslut kan få backning från samhället, även om
det innebär stora förändringar som till och med utplånar hela yrkesgrupper. Läs
mer på ETC.

Flygdebattskavalkad
Nästan dagligen publiceras det nya artiklar och debattinlägg om problemen med
vårt flygande, ofta från människor på redaktionella poster! Läs och inspireras! Här
är ett axplock:
*https://www.expressen.se/kultur/ide/att-sluta-flyga-racker-inte-for-att-raddaklimatet/
*http://www.st.nu/opinion/ledare/sofia-mirjamsdotter-fler-maste-vaga-varaobekvama-trakmansar-om-vi-ska-radda-klimatet

*https://www.expressen.se/kronikorer/ozz-nujen/de-som-vill-forandra-har-alltidkallats-extremister/
*https://www.expressen.se/kultur/isobel-hadley-kamptz/jag-ser-deras-resor-ochmin-avund-vet-inga-granser/
*https://www.etc.se/inrikes/skattemiljarder-gar-till-billiga-flygresor
*https://www.dn.se/kultur-noje/sofia-ulver-darfor-struntar-medelklassenslangresenarer-i-klimathotet/
*https://www.etc.se/klimat/fornekelse-ar-en-stark-kraft
*https://www.expressen.se/nyheter/klimat/klimatet-delar-medelklassens-resvanoravsta-eller-utforska/

Klimataktion visar solidaritet med andra organisationer
Klimataktion har beslutat att stötta andra organisationer som hamnat i klinch med
rättsystemet. Dels Klimatfrontens aktivister som i höstas dömdes till skadestånd för
att ha demonstrerat fredligt mot utbyggnaden av ett fossilt naturgasverk i Malmö.
Vi anser att ett visst mått av civil olydnad bör tolereras i ljuset av att kunna lyfta
frågorna i samhällsdebatten, speciellt i ljuset av att det ofta är ideella verksamheter
som ställs mot rika bolag.
Den andra organisationen vi har valt att stötta är Greenpeace Norge som dömdes
att betala rättegångskostnader på 580.000 NOK när de förlorade målet mot staten
gällande de nya oljeborrningslicenserna som utgivits till Chevron och Statoil för att
pumpa olja i Barents hav.
Ett lågvattenmärke för norska rättssystemet, anser vi och stöttar därför GP Norge
med en mindre summa.

Klimatriksdagen söker utomhusaktiviteter
Har du förslag på vilka aktörer som kan medverka under Klimatriksdagens
utomhusfestival?
Det kan vara musik, teater, workshops, fysiska aktiviteter av alla slag eller varför
inte lagsport? Allt som kan ha en klimat-anknytning och inbjuda till leenden och

medverkan. Om du har någon kontakt eller idé kan du
kontakta Pia.bjorstrand@klimataktion.se

Har du flyttat och inte anmält adressändring till oss? Vi skickar bara ut ett utskick
per år med den viktigaste informationen om föreningen. Skriv din nya adress
till info@klimataktion.se.

Hälsningar från styrelsen för Klimataktion, riksorganisationen

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion.

