Klimataktion Medlemsbrev

Ser det konstigt ut? Läs brevet i en
webbläsare

November 2015
Hej medlem!
Det drar ihop sig för höstens storsamlingar kring klimatet och vår kära planet!
Klimatstafetten Run for your life har startat och når Stockholm 16 november där
alla kan stödja. Den stora händelsen är sedan klimatmanifestationerna den 29
november i Stockholm, hela Sverige och världen. Vi önskar er inspirerande läsning
och att vi ses i aktionerna för en grön framtid!

Heja på löparna i RUN FOR YOUR LIFE genom Stockholm 16
november och följ aktiviteterna söderut

Run for your life har nu startat i Kiruna och man kan följa stafetten och löparna
online på hemsidan -runforyourlife.nu
Måndag 16 nov springer stockholmare för livet. Hålltider ca 12.45 KTH, 13.15
Dramaten, 13.50 Slussen. Sedan mellan 14 och 15 cirka, längs med Hornsgatan
förbi Folkoperan och ner till Hornstull och Bio Rio. Anmäl dig till Karin
Wahlgren, karin.wahlgren@klimataktion.se, om du vill hjälpa till med att dela ut
flygblad bland åskådare som samlas, eller bjuda löparna på blåbärssoppa! Se
länken (förstora kartan).http://runforyourlife.nu/sv/
På kvällen 16 november når stafetten Södertälje och där är Klimataktion med och
arrangerar olika aktiviteter. Panelsamtal Klimat och Rättvisa på Hotell skogshöjd kl
18.30 och sedan blir det konsert med Söljetäljekören, Viktoria Hjulström och
Klimataktions talesperson Ruth Alice som bjuder på miljörelaterad spoken word kl

20-21.
17 november springer styrelseledamot Pia Björnstrand för Klimataktion i Nyköping
kl 06, som följs av konsert på Stora torget kl 7.30-8.30, sedan panelsamtal i
Nyköpingshus kl 9.30-10.30.
Stafetten passerar Halmstad 19 november och där ordnas program och
filmvisning. Hela programmet, se: http://klimataktion.se/event/halmstad-run-foryour-life-19-nov/

Klimatmanifestationer i hela landet 29 november
29 November är de stora mobiliseringsdatumet då världen går samman och
manifesterar för klimatfrågan. Vi vill visa för Sveriges befolkning och politiker att
omställningen börjar nu, och vi är i full gång att börja bygga en hållbar framtid där
allas insats behövs! Förra året deltog 700.000 i de globala manifestationerna, och i
år förväntas över en miljon människor mobilisera sig i över 1600 evenemang
världen över.
Klimataktion är aktivt på flera platser i landet och en av initiativtagarna till planerna
på vissa orter. Här kan man se vad som planeras i landet:
https://greenwire.greenpeace.org/nordic/sv/node/43663
eller här
http://test.klimatsverige.se/aktiviteter/manifestationer-29-november/
Anmäl dig gärna till ditt lokala evenemang via någon av länkarna så att
arrangörerna vet!
I både Göteborg, Stockholm, Uppsala och Malmö planerar Klimataktionmedlemmar att gå med i tåget under en gemensam paroll! Anslut dig gärna till
någon av våra grupper och berätta att du hade tänkt komma! Vill man göra sin
egen skylt finns logotypen på vår hemsida: http://klimataktion.se/press/

Eftersom Klimataktion är en stor del av Stockholmsevenemanget behöver
vi volontärer och funktionärerunder dagen! Det finns massor att göra och hjälpa till
med för att göra denna massiva aktion lyckad! Hör av dig
till jonas.bane@klimataktion.se om du kan hjälpa till på eller innan aktionsdagen!

Segling på Riddarfjärden för klimatet - 29 november
Du i Stockholm, vill du följa med segelfartyget Constantia på en färd för att stödja
dagens stora klimatmanifestationer? Skutföreningen kör en runda med banderollen
TILLSAMMANS FÖR KLIMATET på fartygets sidor kl 10-12. Så hinner man till
samlingen på Norra Latin som börjar kl 13. Ett samarbete med Klimataktion och
KlimatSverige som står för en del av resan, deltagare betalar 50 kr själva för
båtturen. http://constantia.se/
Anmäl dig snarast till Hakon Malmberg, hakon.malmborg@gmail.com

Medborgarutredningen: Jobben 30 november
30 november kl 19 på ABF Stockholm
Vilka jobb skapas under omställningen till ett hållbart samhälle?
Delta i MEDBORGARUTREDNINGEN
för ett samhälle inom jordklotets gränser
Klimataktion och ABF genomför under hösten 2015 och våren 2016 en
seminarieserie med fördjupande studiecirklar inom samhällets olika sektorer. Detta
ska utmynna i en rapport att överlämnas till politiker, medier, marknadsaktörer,
forskare. Det blir en beskrivning av problembilden och möjliga lösningsförslag.

Varje seminarium tar med sig frågor till en studiecirkel. Studiecirklarna skriver
sedan den text som man vill ha med i utredningen. Vi har glädjen att ha Stina
Oscarson som moderator vid varje seminarium. Stina är kulturskribent och
regissör.
Hela landet kan delta!
Den planerade serien av seminarier kommer att genomföras på Abf-huset i
Stockholm. Dessa kommer att spelas in. Länkar till video från seminarier och annat
material kommer att finnas på http://Klimataktion.se/medborgarutredningen och på
Abf’s hemsida. Det betyder, att det underlag för studiecirklar, som seminarierna
presenterar, kommer att kunna användas överallt. Vi välkomnar, att studiecirklar
och diskussioner förs över hela landet. Även egna seminarier kan förstås hållas.
Dialog kan utvecklas kring de dokument i utredningen som utarbetas. Ju bredare
deltagande i utarbetandet, desto bättre!

30/11-11/12 Internationella aktionsdagar under COP 21 i Paris
Debatter, seminarium, workshops, aktioner, klimatspel och andra aktiviteter
planeras i Paris. Internationellt fjärrdeltagande och mobilisering kan planeras i
samarbete med insiders, så att människor i Sverige och runt om i världen kan följa
förhandlingarna genom olika online-verktyg. Delegationer från det civila samhällets
organisationer och medborgargrupper (pilgrimsfärder, karavaner m.fl.) kommer att
anlända till Paris och välkomnas under pompa och ståt. Samtidigt kommer även
den sista löparen i stafetten “Run for your life” att anlända. Aktionsgruppen vill
uppmuntra till lokala initiativ under dessa dagar. I Stockholm planeras en aktivitet
om dagen fram till mötets slut.

Ha en vacker höst med vind i era lungor och vattenkraft i era
kroppar – det förnyelsebara är nu!

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion.

