
 

 

Maj/Juni 2018 
Hej Anders! 

Nyhetsbrevet går ut till såväl våra gamla som nya medlemmar och andra 

som är intresserade av klimatnyheter. 

----------------------------------------------------------------------- 

Den som väntar på nåt gott... 

Våren övergick plötsligt i högsommar, långt innan maj blev juni. Det har varit 

en hektisk och rolig vår för Klimataktion med årsmöte, klimatriksdag, 

klimatmarsch och biologiska mångfaldens dag. 

Det har gjort att maj månads nyhetsbrev blev försenat. Därför slår vi nu ihop 

maj och juni månads brev i ett extra fullmatat dubbelbrev. 

GDPR och din integritet    

Vi i Klimataktion är måna om att dina uppgifter är säkra och inte används till 

något du inte har godkänt. När du anmälde dig som medlem i Klimataktion, 

kom du med i vårt medlemsregister med tillhörande kontaktuppgifter. I syfte 

att skicka ut detta nyhetsbrev behåller vi även personuppgifter för alla som 

har varit medlemmar. 

Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla 

i hela EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och 

kommer att förstärka din integritet vid databehandling av dina 

personuppgifter så att du ska kunna känna dig trygg. 

 

Klimataktion överlåter inte din information till annan part och du kan 

självklart be att få bli borttagen från vårt register när du vill.  

 

Vi hoppas att du vill fortsätta att få våra nyhetsbrev. 

Vi hoppas också att du vill vara medlem i Klimataktion och därmed bidra till 

att förmå klimatpolitiken att närma sig vetenskapen, få information om vår 



 

verksamhet, möjlighet att engagera dig och inbjudningar till kommande 

aktiviteter. 

 

Önskar du att vi tar bort alla dina uppgifter från vårt register eller har frågor 

om GDPR så är du varmt välkommen att kontakta oss via epost: 

info@klimataktion.se 

Vi arbetar också med att skapa en integritetspolicy på Klimataktions 

hemsida. Så snart den är klar, meddelar vi dig.     

Hänt i maj      

Klimatriksdagen och de vinnande motionerna 

Klimatriksdagen på och runt Aula Magna på Stockholms universitet i början 

av maj blev en stor succé. 

Klimataktion var en av de mest aktiva medarrangörerna av evenemanget och 

deltog också i flera seminarier. Över 700 personer deltog i de många 

evenemangen och 250 motioner kom in. Ur dessa röstades 12 vinnare fram. 

Klimataktion låg bakom en av dem - motion nr 224  om att basera Sveriges 

klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet. 

Läs gärna mer och se filmad dokumentation på KA-hemsidan, läs de 12 

vinnande motionerna och ta del av hur Klimatriksdagen syntes i media. 

Tillsammans för klimatet 

Som avslutning på Klimatriksdagen arrangerade Klimatsverige, där KA ingår, 

den stora manifestationen och marschen Tillsammans för klimatet i centrala 

Stockholm. Klimataktions nya talesperson Samuel Jarrick och Rosanna 

Endre från Greenpeace var konferencierer vid manifestationen i ett soligt 

Humlegården. Scenen intogs av talare som Martin Hedberg, Stina Oscarson 

och Em Petersson från Greenpeace varvat med musik och poesi. Ca 1500 

personer tågade genom stan mot mynttorget. En dramatisk höjdpunkt var 

trumkampen mellan “fossiljättarna” Kol, Olja och Gas spelande på oljefat 

och “folket” trummande sambarytmer. När fossilerna besegrades var jublet 

maximalt. 

Biologiska mångfaldens dag 

Den 22 maj firades världen över FN:s dag för den biologiska mångfalden. I 

Sverige har dagen firats sedan tre år tillbaka, på initiativ av Rebecka Le 

Moine, årets miljöhjälte 2017. För varje år växer evenemanget och i år skedde 

hela 190 aktiviteter i Sverige. 
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På Norrmalmstorg i Stockholm hölls i år liksom i fjol också 

en manifestationför att fira den biologiska mångfaldens dag. Klimataktions 

Nina Naim, som var arrangör av förra årets manifestation var konferencier 

både i fjol och nu i år tillsammans med Samuel Jarrick. 

Medverkande var bl.a. Göran Greider, Johanna Sandahl, Rebecka Le Moine, 

Andris Fågelviskaren, Em Peterson och Jonas Gren.  

 

Fenomenalt digitalt     

All for Eco 

Vid Klimatriksdagen lanserades den nya hemsidan All for eco och 

hållbarhetsspelet Play for eco, som tagits fram av bl.a. Klimataktions ena 

talesperson Pia Björstrand. Det går enkelt att ladda ner spelappen till din 

smartphone. Spelet ersätter nu Klimataktions klimatuppdrag. 

Instagram 

I maj startades Klimataktions Instagramkonto. Det är Linnea Steen, en av 

Klimataktions nya styrelsemedlemmar och även aktiv i Klimatriksdagen, som 

driver den. 

Facebook och Twitter 

Klimataktion finns som förut på Facebook och Twitter. Titta gärna in och 

posta något där. 

Framöver 
Almedalen 

Politikerveckan i Almedalen, Visby hålls 1-8 juli. Klimataktions egen 

professor emeritus, Staffan Laestadius finns på plats och håller bl.a. den 4 

juli kl 12 en föreläsning med titeln: 

Vilken omställning är nödvändig för att rädda planeten och 

välfärdssamhället? Och är det möjligt? 

Klimatriksdagen följer också upp sina vinnande motioner med att ställa 

politikerna till svars inför valet. Utfrågningarna kommer att äga rum på 

Teaterskeppet i Visby hamn. 

Det kommer även att ske aktioner i Klimatriksdagens regi. Här kan du anmäla 

din medverkan i Klimatriksdagens Almedalen-aktiviteter med den sk 

Klimatguerillan - 100 procent fredligt förstås :) 
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Det finns vissa planer även i Klimataktion på att göra utåtriktade aktiviteter 

och aktioner under Almedalsveckan. Om du är intresserad av att följa 

planeringen och kanske att planera eller delta i aktiviteterna, varmt 

välkommen att maila Samuel Jarrick: samuel.jarrick@klimataktion.se 

Vi vill också gärna tipsa om ett seminarium den 3 juli kl 17.15 med två 

ledande klimatforskare, bägge med namnet Kevin - Kevin Anderson och 

Kevin Lister. Seminariet har titeln If we loose the Arctic, we loose the world - 

What we must do to fix the Climate. 

Manifestation för gemensam välfärd 

Den 26 aug kl 13 - 16 på Åsö torg i Stockholm blir det en manifestation för 

klimatet och vår gemensamma välfärd. Klimataktion är medarrangör. Mer 

info kommer senare. Håll utkik. 

Klimatmarsch dan före dan 

Den 8 september är det den internationella kampanjdagen för klimatet - 

People’s Climate March - för klimatet, jobben och rättvisan. Det är också 

dagen före det svenska valet. 

Redan nu planeras marscher, bla i Stockholm av nätverket Klimatsverige, 

där Klimataktion är mycket aktiva. Är du intresserad av att hjälpa till med 

arrangemangen eller dra ihop en egen klimatmarsch där du bor? Kontakta 

gärna oss på info@klimataktion.se  

Till våra medlemmar! 

Involvera dig i KA:s kampanjer! 

Som medlem i Klimataktion är du mycket värdefull. Kraften i föreningens 

arbete hänger ihop med hur aktiva våra medlemmar är. Fördelen med en 

organisation som KA är det går utmärkt att starta aktiviteter av vem som 

helst, så länge de stämmer överens med vår plattform. 

Fundera gärna över vilken typ av aktiviteter som skulle kunna passa dig. Vad 

får du energi och lust av? Vad skulle du vilja bidra med? Vad har du för 

speciella intressen, kunskaper, erfarenheter, färdigheter eller kontakter som 

skulle kunna komma till användning i klimatarbetet? 

Om du vill dra igång en aktivitet - själv eller med andra - är du varmt 

välkommen att kontakta styrelsen om du vill äska medel eller få tillgång till 

material, vägledning eller tips.  Inga frågor är dumma eller självklara frågor. 

Tvärtom, de hjälper oss att utveckla Klimataktion. 

mailto:samuel.jarrick@klimataktion.se
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Flyget 

På senaste årsmötet beslutades att Klimataktion ska driva en kampanj mot 

flyget. Ännu är inte denna kampanj igång men Klimataktion följer nära 

arbetet i en fristående grupp som jobbar mot den planerade utbyggnaden av 

Arlanda. Gruppen har i nuläget arbetsnamnet Vi stoppar utbyggnaden av 

Arlanda. Troligen kommer Klimataktion att stötta gruppens arbete. Men vi 

har också möjlighet att driva ett eget arbete för minskat flygande. 

Skulle du vilja engagera dig i Klimataktions arbete för minskat flygande? 

Kontakta oss gärna! 

 Fossila subventioner 

Klimataktion driver sedan tidigare kampanjen och namninsamlingen Rensa i 

fossilrabatten, för att förmå politikerna att fasa ut de ekonomiska stöd och 

skattelättnader som fossila bränslen åtnjuter i Sverige. KA har även bett 

partierna svara på en enkät om hur de ser på frågan. 

Skulle du vilja engagera dig i kampanjen? Välkommen att kontakta oss! 

Idéer på aktioner 

Just nu pågår ett arbete i Klimataktion med att fundera ut påhittiga aktioner 

som kan skapa uppmärksamhet åt våra frågor. Vi behöver idéer! Varmt 

välkommen att kontakta oss om du har förslag på aktioner! 

För att nå styrelsen kan du alltid skicka mail till info@klimataktion.se. Tveka 

inte att höra av dig.     

 

------------------------------------------------------------------------ 

Som bonus på slutet kommer här en film gjord av Klimataktions förre talesperson 

Jonas Bane. Filmen var avslutningsfilm för Klimatriksdagen. Men bara början på 

arbetet för en grönare värld. 

Skön sommar!!! 
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