
 

September 2015  

Hej Klimataktionsmedlem 

Nu börjar en händelsespäckad klimathöst som uppladdning inför Parismötet i december, och efter. I 

Stockholm, Göteborg och Malmö finns samverkande grupper och organisationer som förbereder och 

mobiliserar för klimatmarscher den 29 nov. I Stockholm startar en medborgarutredning för ett 

samhälle inom jordklotets gränser, genomförs klimatverkstäder och en klimatfilmfestival. En egen 

bok lanseras i Göteborg och Stockholm. Och en ny lokalavdelning håller på att bildas i Skåne. I allt 

detta är Klimataktion en drivande kraft. Var med du också - TILLSAMMANS FÖR KLIMATET! 

 

Klimatverkstäder i Stockholm hela helgen 26-27 september 

Runt om i världen ordnas aktioner och möten där människor samarbetar för lokalt förankrade 

lösningar på klimatkrisen. I Stockholm blir det aktiviteter hela helgen, som arrangeras av ett 15-tal 

föreningar i nätverket KlimatSverige i samarbete med ABF Stockholm. På lördagen anordnas på ABF 

workshops kring trafikfrågor, miljörättvisa, ett klot, rättvis omställning. På söndagen bl a en 

workshop i Tensta om organisering av kampen i förorten för rättvis omställning, och en 

demonstration mot förbifarten. Resultatet av klimatverkstäderna ska eventuellt presenteras under 

Global Village of Alternatives i Paris. Se hela programmet, föranmälan gäller till vissa workshops: 

http://test.klimatsverige.se/uncategorized/klimatverkstader-aktionsdagar-for-losningar-pa-

klimatkrisen/ 

 

This changes everything – filmvisning som avslutning på klimatverkstäderna 

Söndag 27 sept kl 18 på BioRio, en film av Avi Lewis efter Naomi Kleins omtalade bok. Kommer finnas 

biljetter reserverade för Klimataktions medlemmar, men kom i tid – först till kvarn ……. 

 

… och klimatverkstad i Lund 26 september 

Svalehuset på Spolegatan 5 i Lund,kl 10 – 15. Svalorna vill gärna ta ställning för klimatet och planerar 

att göra en klimatverkstad under den månatliga loppisen lördagen den 26:e september. 

Containerdykaren och skräpkreatören Monica Fridén inspirerar genom återbruk av grejer till en 

hållbar, klimatvänlig livsstil och konsumtion. Kontakt: Elin Carlsson, elin.carlsson@svalorna.org 

 

28 september drar vi igång MEDBORGARUTREDNINGEN – för ett samhälle 

inom jordklotets gränser  

Genom månatliga seminarier under hösten 2015 och våren 2016 med forskare, debattörer och 

praktiker samt därtill kopplade studiecirklar kommer en text, en medborgarutredning, att växa fram. 

Välkommen att delta i seminarier och studiecirklar för att bidra till medborgarutredningen. Den ska 
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lämnas över till Riksdagen hösten 2016. Sammanhållande moderator för samtliga seminarier är Stina 

Oscarsson. Läs om hela programmet och arbetsformen på http://www.Medborgarutredningen.se 

Start 28 sept. kl 19.00 på ABF Stockholm, Sveavägen 41. Temat är ”Varför behövs en 

medborgarutredning?” Medverkande: Kitty Ehn, civilekonom och aktiv i miljörörelsen, Kåre Olsson, 

organisk kemist, och under många år ansvarig för kursen ”Resursbevarande försörjning” vid 

Folkhögskolan i Mora. Kontaktperson för projektet: Elisabeth Lundqvist, vilja_o@hotmail.com 

 

Spring för livet! Anmälan senast 30 september till Run for your life  

Run for your life är ett stafettlopp genom norra Europa för att uppmana till klimaträttvisa och 

en hållbar framtid. Loppet utgår från den arktiska regionen och slutar i Paris på 

klimatkonferensen COP21. För att det ska bli ett så stort och uppmärksammat arrangemang 

som möjligt behövs nu både personer som vill springa, artister som vill uppträda och volontärer 

som vill hjälpa till. Läs mer om eventet på www.runforyourlife.nu. Klimataktion är särskilt med 

och arrangerar eventen i Södertälje den 16/11, Nyköping den 17/11, och i Halmstad den 20/11. 

I Uppsala kommer RFL förbi den 15/11 och i Stockholm den 16/11.  

Vill du vara med och springa, hjälpa till att arrangera, ordna något event i samband med det – eller 

springa någon annan sträcka? Kontakta Pia Björstrand, pia.bjorstrand@klimataktion.se. Sista dag för 

anmälan till löpningen är 30/9! 

 

TO FUTURE WITH LOVE – Klimatfilmfestivalen helgen 2 - 4 oktober på 

Klarabiografen, Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm  

Se filmerna som vill förändra världen. TO FUTURE WITH LOVE går på djupet med klimatfrågan i årets 

festival som sker i samarbete med Naturskyddsföreningen och Kulturhuset Stadsteatern som gör om 

kulturhuset till KLIMATHUSET denna helg. Invigningsfilm blir A Thirsty World – La Soif du Monde av 

Yann Arthus-Bertrand, filmaren till Home. Fri entré! Men vi börjar med filmfrukost och Revolution av 

Ed Stewart om Det Stora Barriärrevet. Sammanlagt 12 prisbelönta filmer från hela världen, drama, 

dokumentärer, barn- och konstfilm. Biljetter för 85 kr eller 70 kr (barn och studenter) finns att köpa 

via Kulturhuset Stadsteaterns biljettkassa www.kulturhusetstadsteatern.se/biljetter/ 

Hela programmet och filmtrailer finns på 

http://tofuturewithlove.se/ 

Vi behöver också volontärer för olika arbetsuppgifter under de tre festivaldagarna! Anmäl dig snarast 

till Clarice Goulart, goulart.clarice@gmail.com eller Katta Nordenfalk, katta.nordenfalk@tele2.se 

 

… samtidigt som KLIMATHUSET på Kulturhuset 2 -4 oktober 

Ett omfattande föreläsnings- och debattprogram i samarbete mellan Naturskyddsföreningen och 

Stockholms stad och Klimataktion m fl :  

http://kulturhusetstadsteatern.se/ForumDebatt/Evenemang/2015/Klimathuset/ 
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Nu är den här! Klimataktions bok ”Att slakta en guldkalv, visioner för ett 
hållbart samhälle” 

Bokens grundton är positiv och skribenterna presenterar inspirerande och handlingsinriktade förslag 

på vad som krävs för att vi ska kunna vända en utveckling, som i vissa avseenden är katastrofal. Här 

bjuds visioner som får läsaren att kippa efter andan. Bidragen tar upp problemen ur skogens, 

kretsloppets, arbetets, psykologins, filosofins, kulturens och utbildningens perspektiv – alltså ett 

helhetsgrepp. 

Bland medverkande 30 skribenter finns Simon och Anton Grenholm, Kajsa Borgnäs, Sebastian Kirppu, 

Stina Oscarson, Roland Paulsen, Karin Frejarö, Gunnar Rundgren, Josefin Wangel och Birger Schlaug. 

Redaktörer är Bo Herlin, Eva Avner, Gunilla Granath, Björn Hasselgren och Elisabeth Lundqvist, 

samtliga medlemmar och aktiva i Klimataktion. Boken ges ut tillsammans med Carlsson bokförlag. 

Boken presenteras på Bokmässan i Göteborg den 27 september, med författarmedverkan av bl.a. 

Sebastian Kirppu och Johannes Söderqvist i ett samtal om skogen med Stina Oscarson. Du hittar dem 

i ETC:s monter. Fler av författarna kommer att vid olika tider finnas för samtal i Carlssons monter. Läs 

Bokmässans hemsida under ”Carlsson bokförlag”. I Stockholm arrangerar Klimataktion boksläpp den 

30 september på restaurang Magnolia på söder, T-bana Mariatorget, Blecktornsgränd 9. Välkommen 

från kl. 18, träffa författarna, ta en öl och prata om klimat, köp boken till reducerat pris.  

Köp den på Klimataktions bokbord för reducerat pris även följande datum: 26 och 28 sept på ABF, 27 

sept på BioRio, 30 sept på Magnolia, 2-4 okt på TO FUTURE WITH LOVE i Kulturhuset, samt 4 okt på 

Färgfabriken. Den kan också köpas på nätet från Bokus och Adlibris, och från Carlsson bokförlag: 

http://www.carlssonbokforlag.se/archives/10049.  

 

TILLSAMMANS FÖR KLIMATET – mobilisering av alla krafter för 

klimatmarscher 29 november i hela Sverige 

Den 29 november är utlyst som en internationell aktionsdag inför starten av COP 21, FN:s 

klimattoppmöte i Paris, då den internationella klimatrörelsen vill se manifestationer på många 

platser i världen. I anslutning till det internationella samarbetet har nätverket KlimatSverige inbjudit 

till samarbete kring demonstrationer och manifestationer i Sverige. Det är hittills klart att det blir 

klimatmanifestationer i Stockholm, Göteborg och Malmö den 29 november. Diskussioner förs även 

om manifestationer i olika norrländska städer och på andra håll i landet. I Göteborg arrangeras 

manifestationen av Klimatsamling 2015 i Göteborg, i Malmö av Klimathoppet Malmö och 

manifestationen i Stockholm arrangeras av en projektgrupp inom nätverket KlimatSverige.  

Det behövs fler som jobbar med förberedelser och mobilisering, bland annat utdelning av flyers och 

affischer, jobba med hemsidor och facebook mm. Det måste bli många människor som syns på 

gatorna den här gången! Och fler orter i Sverige som arrangerar marscher. Anmäl intresse och frågor 

oavsett ort till kontakt@klimatsverige.se, eller till Anders Berndes, andersberndes@gmail.com 

Läs mer på http://test.klimatsverige.se/uncategorized/svenska-klimatmanifestationer-29-november-

2015/ 

 

Reser du till Paris?  
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Här ser du vilka resor som arrangeras hittills. Ta själv kontakt med arrangörerna: 

http://test.klimatsverige.se/klimatsverige/resa-till-paris/ 

Alternativet är att själv anordna tågresa, där interrailkortet med 5 resor inom 10 dagar verkar vara 

det billigaste alternativet. Vår svenska järnväg SJ säljer inte längre interrailkort, skandalöst, men 

dessa försäljningsställen finns bl a där du kan kolla priserna, som ligger runt 2000 kr beroende på 

ålder: 

http://interrail.se/ 

http://tagluffaieuropa.se/interrail-kort/ 

Centralens Resebutik, tel 0480-44 25 21 

Just nu undersöks förutsättningarna att ordna en gemensam bussresa Stockholm - Paris tur och retur 

7 december till 13 december. För dig som vill vara med på de slutliga manifestationerna under 

klimattoppmötet. Kostnaden är inte klar men kan hamna på ca 2 000 - 2 500 kr tor. Förutsättningen 

är att det blir 60 personer. Är du seriöst intresserad, meddela omgående via 

kontakt@klimatsverige.se 

För boende pågår också försök till grupplösningar via KlimatSverige. Boende i franska hem finns 

också, se Coalition Climats hemsida för info och bokning: http://coalitionclimat21.org/en/lodging 

Kontaktperson för KlimatSverige när det gäller Paris är Christiane Furnkranz, 

christiane.furnkranz@gmail.com 

 

Klimataktion Halmstad 23 sept – om klimatförändringar i Halland 

Vilka klimatförändringar står vi inför i Halland och hur riskerar dessa att påverka oss? Hur arbetar 

Länsstyrelsen för att anpassa samhället till dessa förändringar? Föredrag av Anna Modigh, 

klimatsamordnare, Länsstyrelsen Halland, kl 18.30. 

http://klimataktion.se/event/regionalt-arbete-for-att-anpassa-samhallet-till-ett-forandra/ 

 

Cykelkarneval och bilfri innerstad i Stockholm 19 sept 

Den 19 september kl 14:00 har vi chansen att cykla genom gator och torg och tillsammans förvandla 

vårt vackra Stockholm till en cykelstad. Cykelloppis och olika aktiviteter på Norrbro från kl 10.00. 

Stockholms stad och Naturskyddsföreningen m fl arrangerar.  

http://klimataktion.se/event/cykelkarnevalen/ 

http://cykelkarneval.com/ 

 

Idéloppis på Färgfabriken i Stockholm söndag 4 oktober 

Klimataktion Stockholm kommer att medverka med bokbord och förstås – idéer! Anmäl dig om du 

kan stå vid bokbordet ett pass mellan kl 11 – 16, till Eva Avner, eva.avner@gmail.com 
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http://www.fargfabriken.se/sv/program2014-2016/ny-undermeny-4 

 

Jobb och försörjning för ett uthålligt samhälle 5 oktober 

Seminarium 5 okt kl 18.00 på ABF Stockholm, Sveavägen 41. Vi ska bli bäst i Europaklassen och ha 

den lägsta arbetslöshetssiffran. Ska vi därmed hoppas att det går dåligt för de andra länderna i EU? 

Dagens industriella samhälle är baserat på stor förbrukning av naturresurser. Kan global tillväxt 

fungera för ett uthålligt samhälle som håller sig inom de planetära gränserna? Det är dags att tänka 

nytt och söka arbete och försörjning inom naturens ramar. Diskussion mellan bl a Mattias Tegnér, 

riksdagsledamot (S), Christer Sanne, författare, Åsa Pia Bergström-Järliden, projektledare för LO:s 

sysselsättningspolitiska program.  

 

Power Shift Sverige den 9 – 11 oktober i Malmö 
 

Power Shift Sverige 2015 närmar sig med stormsteg! Den 9-11 oktober kommer den ideella 

ungdomskonferensen Power Shift att äga rum i Malmö. Sprid till unga i åldrarna 15-30 år i ditt 

nätverk! 

http://www.powershiftsweden.org/signup/ 

 

Ny samarbetsskola och bidrag till medfinansiering söks till Indienprojektet 

Klimataktions partnerorganisation Srushtidnyan har etablerat arbete i tre nya skolor i 

Rathnagiridistriktet i Western Ghats under sommaren. Monsunperioden har varit svår med för lite 

regn och svår torka. De har genomfört en Children & Water Festival för att uppmärksamma 

klimatförändringarnas roll i detta. Två nya skolor i Sverige, Skarpatorpsskolan och Kärrtorps 

gymnasium, samarbetar i detta nu med två skolor i Indien. Nu efterlyser vi: 

- En ny samarbetsskola till en av skolorna från tidigare projektår, Anuyog Vidyalya High School i 

Mumbai, som vill ha samarbete med en svensk högstadieskola. Känner du till eller arbetar i en skola 

som skulle vara intresserad av utbyte både på lärar- och elevnivå? Kontakta Rikard Rehnbergh, 

rikardrehnbergh@googlemail.com 

- Bidrag till Klimataktions medfinansiering! Det fattas cirka 15 000 kr som vi måste få in fram till 

årsskiftet. Hjälp oss på pg 65 69 47 – 1! Alla bidrag är välkomna. 

http://klimataktion.se/aktiviteter/srushtidnyan-i-indien-ett-samarbete-med-klimataktion-i-sverige/ 

 

Om att söka ekonomiskt stöd för klimatinvesteringar  

I budgeten för år 2016 anslår regeringen 600 miljoner kronor för klimatinvesteringar på lokal nivå, 

med lika stora medel för år 2017 och 2018. Stödet kan sökas av bl.a. kommuner, företag, landsting, 

organisationer och stiftelser, och ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Ansökningar för år 2016 

ska vara Naturvårdsverket tillhanda i november. Mer om investeringsprogrammet: 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-klimatinvesteringar/ 
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Informationsmöte på 2030-sekretariatet, Fores, Bellmansgatan 10, Stockholm onsdag 23 september 

kl. 09.00. Föranmälan krävs. 

 

För ett mänskligt klimat – ställ om Sverige! 

Ladda ner Klimataktion upprop som styrelsen jobbat fram efter årsmötesbeslut, och läs intervjun 

med talespersonen Jonas Bane. Det finns även ett kortare flygblad i A5 för att använda under höstens 

utåtriktade aktiviteter, går att ladda ner på hemsidan. Vill du beställa tryckta exemplar, kontakta 

Karin Wahlgren, karin.wahlgren@klimataktion.se 

http://klimataktion.se/2015/09/04/uppmaning-till-klimatmobilisering-2015/ 

 

Klimataktion om TTIP 

Klimataktions styrelse har gjort ett uttalande om det kommande handelsavtalet TTIP mellan EU och 

USA. Läs det: 

http://klimataktion.se/2015/09/08/10539/ 

 

Erbjudande om kontorsplats på Telefonplan i Stockholm 

Just nu erbjuder Tidskriftsverkstadens (TVS) styrelse enskilda kulturarbetare och ideella 

organisationer att vara medlemmar i TVS och ha tillgång till utrustning på TVS resten av året, okt-dec, 

för blott 500 kr! Klimataktion är medlem sedan fler år tillbaka och hyr en sådan kontorsplats med 

mötesmöjligheter. Kontakt via Rikard Rehnbergh, rikardrehnbergh@googlemail.com 

 

Ha en skön förhöst önskar den lilla organisationen med stora ambitioner och mycket verkstad. Vi 

möts! 
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