
 

 

September/Oktober 2018 
Hej medlem! 

Klimatmarscher och riksdagsval 2018    

Inför valet var aktiviteten stor inom klimatrörelsen. Valet beskrevs av många 

som ett ödesval för demokratin och de mänskliga rättigheterna, mycket på 

grund av de alltmer nationalistiska strömningarna och överbuden från 

partierna om hårdare tag, begränsad invandring och ett allt mer polariserande 

debattklimat. Mot slutet av sommaren, gjorde de utdragna värmeböljorna och 

skogsbränderna att migrationsfrågorna utmanades av klimatfrågan. 

 

Klimataktion och andra engagerade såg en chans att göra valet i september 

till ett klimatval - och samtidigt koppla de stora globala frågorna till varandra: 

Internationell solidaritet och solidaritet med kommande generationer. I den 

andan arrangerades den 8 september - dagen före valet - People’s Climate 

March på minst 15 orter runt om i Sverige, däribland, Göteborg, Norrköping, 

Halmstad, Lund, Visby, Kisa, Skurup, Uppsala, Gävle och Söderhamn. 

Klimataktion var aktiva i flera av arrangemangen dagen före valet. I Stockholm 

deltog ca 3500 människor i marschen, med namnet Hjärtat slår för jorden, 

vilket bland annat dokumenterades av Greenpeace. 

 

Om valet blev ett klimatval eller inte är upp till var och en att avgöra. Bland de 

partier som profilerat sig högt i frågan och som fått hög ranking i olika 

jämförelser klarade sig MP med nöd och näppe kvar i riksdagen och 

Vänsterpartiet gick framåt. Samtidigt ökade SD - det parti som i stort sett vill 

skrota Sveriges klimatarbete med hänvisning till att de inte anser att det 

spelar någon roll vad små länder gör. I skrivande stund är 

regeringsbildningen fortfarande inte klar. 

 

En sak är säker: Oavsett vilka partier som regeringen till sist kommer att 

utgöras av, blir det den första regering som behöver förhålla sig till den nya 

klimatlagen. Om lagen blir ett tomt skal eller ett verktyg för reell 

klimatomställning kommer att bero på partiernas faktiska prioriteringar, och 

om den allt mer alarmerande klimatforskningen kommer att vinna gehör i 

debatten. Här betyder förhoppningsvis klimatrörelsen mycket - i att påminna 

om lagen, se till att den fylls med faktiska åtgärder och att den skärps i takt 
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med vetenskapen.    

 

IPCC-rapporten om 1,5 grader.    

Den 8 oktober presenterades den länge emotsedda IPCC-rapporten om vad 

som behövs för att världen ska ha rimliga chanser att hålla jordens 

medeltemperatur under 1,5 grader. Rapporten slår fast att 1,5 grader skulle 

vara att föredra framför 2 grader, dels för att de direkta konsekvenserna i 

form av korallblekning, isavsmältning och havsnivåhöjningar skulle bli mer 

hanterbara vid 1,5 grader, dels för att riskerna för snöbollseffekter - alltså att 

klimatförändringarna förstärker sig själva - är betydligt större vid 2 än vid 1,5 

grader. 

Samtidigt betonar forskarna att det kommer att krävas mycket snara och 

omfattande förändringar av samhället för att kunna hejda temperaturökningen 

under 1,5 grader. Enligt rapporten behöver utsläppen minska med 45 % till 

2030 och världen uppnå netto noll-utsläpp år senast år 2050 för att det ska bli 

möjligt. För att åstadkomma det, menar IPCC att det utöver 

utsläppsminskningar också krävs massiva insatser för att suga ut koldioxid 

ur atmosfären. 

Samtidigt som 1,5-gradersrapporten i media framställs som en skärpning 

jämfört med tidigare lägesbeskrivningar, får den kritik av flera ledande 

klimatforskare för att vara för försiktig. Kevin Anderson, klimatforskare från 

Tyndall Center och gästprofessor vid Uppsala universitet anser att IPCC 

misslyckas med att beskriva vilka åtgärder som verkligen krävs för att hålla 

temperaturen under såväl 1,5 som 2 grader. Han menar även att 

rättviseperspektivet tonas ner i rapporten. Det rika länderna med historiska 

utsläpp behöver genomföra klimatomställningen omedelbart, för att också 

frigöra utrymme för fattiga länder att öka sin energianvändning. 

 

Uppenbart är att dagens klimatpolitiska ambitioner är på tok för låga för att 

klara att undvika en global katastrof.  

  

Greta Thunbergs skolstrejk - Fridays for future    

Greta inledde sin skolstrejk för klimatet den 20 augusti år. Varje dag under 

veckorna fram till riksdagsvalet den 9 september har hon suttit framför 

riksdagshuset, precis under de tider då hon annars skulle ha gått i skolan. 
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Efter valet fortsatte hon strejken varje fredag. Under de veckor hon har 

strejkat har allt fler unga skolstrejkare och vuxna som solidariserar sig med 

skolstrejken anslutit sig, både i Stockholm och i en lång rad andra städer 

både i Sverige ochutomlands. Skolstrejken - fridays for future - har fått stor 

uppmärksamhet både isvensk och internationell press. 

 

Greta protesterar mot att politikerna inte gör vad som krävs för att hålla 

jordens medeltemperatur under 2 grader och därmed inte lever upp till 

innebörden av Parisavtalet. Den dag de gör det, kommer hon att avbryta sin 

strejk. Janine O’Keeffe, som sitter i Klimataktions styrelse, har gjort flera 

kortfilmer med Greta Thunberg. Här är en av dem. 

Planerade aktiviteter kommande fredag den 19/10 till stöd för skolstrejken: 

1. Stockholm, Mynttorget. Tid: 08.00-15.00 

2. Uppsala, Forumtorget. Tid: 15.00-17.00. Kontakt: Jordens vänner 

3. Örebro. Tid: 15.00-17.00. Kontakt: @Klimatfredag Instagram 

4. Göteborg, Gustav Adolfs Torg. Tid: 15:00-17:00 

5. Malmö, Tid: 08.00-15.00 Kontakt: #Fridaysforfuture Malmö Facebook 

6. Umeå. Tid: 11.00-14.00 

Dessutom pågår liknande aktiviteter i  Kalmar, Vimmerby, Gotland, Luleå, 

Falun, Karlstad m.fl. Om inget annat anges är det det lokala kommunhuset 

som gäller. Kontakta Klimataktions janineoke@gmail.com om du vill starta ett 

lokalt initiativ eller ha info om redan befintliga. 

 

Det har även startat en namninsamling till stöd för skolstrejken, med en kraftig 

uppmaning till Sveriges politiker att ta klimatfrågan på allvar. Skriv gärna på 

den! 

   

Följ med på Ende Gelände - massaktioner mot kolkraft i 

Tyskland!     

Mellan den 25 och 29 oktober kommer tusentals aktivister gemensamt 

blockera världens största öppna brunkolsgruva, Hambachgruvan mitt i västra 

Tyskland. Gruvan sträcker sig ungefär en mil i vardera riktningen. På ena 
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sidan ligger en urskog, Hambachskogen, som RWE, kolgruveföretaget, 

planerar att hugga ner för att ge plats för utvidgad brunkolsbrytning. Det är 

detta aktivisterna vill stoppa. Sedan flera år tillbaka hålls massaktioner mot 

fossilgas och kol runtom i Europa. I Tyskland arrangeras blockaderna och 

klimatlägren av Ende Gelände,vilket betyder ungefär “Hit men inte längre”. 

Intresset från aktivister har varit stort i Sverige och flera av Klimataktions 

medlemmar kommer att åka med till Ende Gelände. Bland annat Klimataktions 

ena talesperson Samuel Jarrick. Flera bussresor arrangeras. En 

från Stockholm, som också hämtar upp aktivister i Jönköping. För dem som 

bor i södra Sverige rekommenderas att åka med de danska 

bussarna. Här finns möjlighet att anmäla sig till dessa. Möjligen är redan alla 

platser fulla, men det planeras även några extra minibussar, så pröva att 

anmäla dig, så kanske du får en plats! 

Klimataktion, Greenpeace mfl stöttar bussresan. Det gör att biljettpriset är 

lägre än det annars hade varit. Om den som inte har tid att åka med ner till 

Tyskland, men ändå vill stötta blockaden, går det utmärkt att donera en slant 

genom denna crowdfunding 

Sedan mer än ett år tillbaka ockuperas skogen av hundratals aktivister, som 

byggt byar av kojor upp i träden. Kampen mellan RWE och aktivisterna 

eskalerade tidigt i höstas när polisen försökte riva ockupationen. Härom 

veckan kom dock beskedet att skogen temporärt är skyddad. Tack vare en 

process som inletts av Friends of the Earth Germany (BUND), 

fattade domstolen i Münsterbeslut om att RWE måste frysa alla planer på 

avverkningar i minst ett år, medan alla dokument gås igenom. 

Men kampen är långt ifrån över. Kolbrytningen fortsätter och 

domstolsbeslutet ger ett ypperligt momentum att fortsätta kampen för 

Hambachskogen och mot brunkolet. 

  

Klimataktion syns och hörs    

Klimataktion har figurerat mycket i medierna och på senaste tiden. 

 

Talespersonerna Pia Björstrand och Samuel Jarrick har intervjuats och skrivit 

under en rad debattartiklar: 
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- 10/10 undertecknade Pia denna artikel i Södermanlands nyheter om 

omställning i Nyköping 

- 9/10 var Pia med i ett reportage i SN om omställningen i Nyköping 

 

- 9/10 skrev Samuel under denna artikel i Aftonbladet om utbyggnaden av 

Arlanda 

- 6/10 skrev KA under denna slutreplik i Dalarnas tidning om att skydda Ore 

skogsrike. 

- 20/9 var Samuel med (2:40) i denna film om Code Rood, aktionen mot gas i 

Nederländerna 

- 6/9 blev Samuel intervjuad på DN kultur om Hjärtat slår för jorden 

 

Klimataktion har även skapat eget material, som visats på sociala medier. 

 

Här ses vi utanför Stadshuset i Stockholm inför valet iklädda dykardräkt och 

snorklar, för att uppmana människor att klimatrösta för att hejda 

havsnivåhöjningen. 

 

- Seminarium och resa till COP24 i samarbete med MP i EU-parlamentet 

EU-parlamentarikern för Miljöpartiet Max Andersson har bla arbetat mycket 

med frågor som rör EU:s klimatarbete, fossil-lobbyism inom EU och 

inskränkningar av demonstrationsrätten i samband med nästa 

klimattoppmöte, COP24, i Katowice i Polen. Max har tagit initiativ till att 

använda medel han förfogar över till att finansiera en resa till COP24 i 

samarbete med Klimataktion, Jordens vänner och Push Sverige. 

  

Max stab i Bryssel vill även sponsra ett seminarium inför COP24, troligen den 

6 november i Stockholm. Där är det tänkt att förhandlingsprocessen ska 

diskuteras samt klimatläget ur ett vetenskapligt perspektiv och möjligheterna 

för civilsamhället att påverka förhandlingarna mm. Max Andersson kommer 

troligen själv att delta, tillsammans med representanter från den svenska 

klimatrörelsen. 

 

Mer info kommer. Håll ögonen öppna! 
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- Klimatinspiratörsutbildningen fortsätter 

Det har varit stort intresse för Klimataktions och 

ABF:sklimatinspiratörsutbildningar hittills under hösten. Kursen vänder sig till 

alla som vill kunna prata med människor om den globala uppvärmningen och 

vad vi kan göra åt saken. Vi vill erbjuda några verktyg för att beröra, väcka 

hopp och skapa diskussion. Efter kursdagen ska man bättre kunna prata om 

klimatet med vänner och släktingar. Kanske ordna ett föredrag på biblioteket 

eller arbetsplatsen, eller en studiecirkel. 

 

Är du intresserad att gå en kurs på en ort i närheten av dig? Kontakta oss via 

ninna.gunnarsson@klimataktion.se så kan vi försöka arrangera det 

tillsammans med ABF. 

Läs/ladda ner broschyr HÄR 
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