
 

Medlemsbrev Klimataktion Oktober 2014 
 

 

Här kommer ett medlemsbrev till alla medlemmar. 

 

2015 - ett ödesår för klimatpolitiken - Var står och vart går 

klimatrörelsen? Idéverkstad i Stockholm 15 november 

  

Du inbjuds till en idéverkstad med workshops för att diskutera det aktuella läget 

både nationellt och internationellt när det gäller klimatfrågan. Vad händer på det 

globala planet, och kommer FNs förhandlingsmodell att lyckas? I december 2015 

har världens ledare föresatt sig att nå ett globalt klimatavtal. Vad kan vi bidra med 

för att det ska bli ett avtal värt namnet? Vilka erfarenheter kan vi dra av 

Klimatriksdagen och olika kampanjer inför valet i Sverige? 

 

Lördag 15 november kl 10-15 på ABF, Sveavägen 41 i Stockholm 

 

Syftet med dagen är att organisationerna genom gemensamt arbete ska bli en 

starkare röst för att påverka klimatpolitiken, och skapar ett forum för att stödja 

varandra i att tillsammans och var för sig bedriva strategisk opinionsbildning och 

genomföra aktiviteter. 

Initiativtagare är Klimataktion i samarbete med ABF. Vi ber er att sprida denna 

inbjudan, särskilt till engagerade medlemmar och styrelser, som vill ta ett steg 

vidare för att tillsammans med andra folkrörelser och organisationer påverka 

klimatpolitiken. Kontakta oss gärna med tips på organisationer och personer som 

ni anser bör bjudas in. Evenemanget är öppet för alla intresserade. Upplägget i 

stort blir några intressanta inledningar, följda av workshops. Detta är första steget i 

diskussioner kring ett bredare och mera strukturerat samarbete. Programmet 

kommer att läggas upp på Klimataktions hemsida runt den 22 okt. 

Kontaktpersoner: Karin Wahlgren, tel 073 688 20 

33,karin.wahlgren9@gmail.com,  eller Jonas Bane, tel 070 736 69 

32,jonas.bane@gmail.com 

   

Medlemsmöte 15 november kl 15-16 

 

  

Vi passar på i samband med idéverkstaden för klimatrörelsen på ABF (se ovan) att 
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ha ett kort medlemsmöte för Klimataktions medlemmar. Efteråt kan vi gå ut och äta 

eller fika tillsammans! 

 

Dagordning: 

1. Fyllnadsval till styrelsen. 

2. Diskussionspunkt och övriga frågor. 

 Anmäl till Inger Raaby, inger@raaby.se, om ni behöver bo hemma hos någon i 

Stockholm, så försöker vi ordna det. Kostnad för miljövänlig resa kan eventuellt 

ersättas vid behov.  

  

 

Efterlysning av nya medlemmar och ett medlemsvärvarkit 

   

Nu behöver vi din hjälp för att värva fler medlemmar! Vi behöver bli fler för att 

kunna finansiera våra aktiviteter och för att kunna göra aktiviteter förstås. Nya 

medlemmar som betalar in medlemsavgift fram till årets slut kommer att få 

medlemsavgiften för 2015 gratis! Så här är planen: 

1. Du skickar ut ett mejl med förslagsvis följande text till vänner och bekanta: 

”Rapporterna från FN:s klimatpanel och de urvattnade FN-avtalen visar behovet av 

att agera nu. Klimataktion håller fanan högt, men behöver fler fanbärare. Därför ber 

jag dig att läsa genom det bifogade efterlysningsbrevet och därefter direkt skicka 

det vidare till så många som möjligt i ditt nätverk: vänner, släktingar, grannar, 

kollegor, krogragg – alla är lika viktiga. Uppmana dessutom dina kontakter att 

vidarebefordra efterlysningsbrevet i sin tur. Tack för hjälpen!” 

  

2. Du bifogar efterlysningen ”Är du 

klimatskakad?”, sehttp://klimataktion.se/betala/ar-du-klimatskakad/ 

3. Till din hjälp har du en manual för medlemsvärvning, som kan användas när 

folk visar intresse eller när du är ute i någon extern aktivitet. Från 

Klimataktions kansli på Telefonplan i Stockholm kan vi skicka ett 

”medlemsvärvarkit” med informationsfoldrar om Klimataktion, 

knappar/badges, och formulär för att teckna nytt medlemskap. Samt annat 

aktuellt material som kan variera över tid. Beställ materialet 

via info@klimataktion.se 

Se http://klimataktion.se/betala/varva-medlemmar/ 

  

Klimatriksdagen möter Sverige riksdag 22 oktober 
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Den 22 oktober kl 15.30 uppvaktar Klimatriksdagen 2014 Sveriges riksdag - där 

riksdagsledamöterna föräras med varsitt ex av boken "Världens första 

klimatriksdag" . Boken handlar om Klimatriksdagen som genomfördes i Norrköping 

i juni, och som behandlade över 200 klimat- och miljöförslag från hela Sverige. 

Uppvaktningen sker utanför ingången till riksdagen. Kom gärna dit och sätt tryck 

på de nyvalda politikerna. Om du har kontakt med någon journalist. Tipsa dem om 

att vara där! 

 

  

 

Stödprenumerera på Miljömagasinet  

   

   Vi återkommer med en samlande rapportering och analys i nästa medlemsbrev, 

när vi alla hunnit smälta och diskuterMiljömagasinet är en av få tidningar som 

skriver om miljö och klimat ur ett helhetsperspektiv. Tidningen är partipolitiskt, 

religiöst och fackligt obunden och görs till stor del av ideella krafter. Men det är 

tuffa tider för papperstidningarna och nu riskerar tidningen att förlora en del av 

presstödet nästa år på grund av för få prenumeranter. Ta ett 

introduktionserbjudande för 190 kronor och hjälp Miljömagasinet att överleva! Varje 

vecka i ett halvår får du då nyheter, reportage, recensioner, insändare, ledare, 

krönikor med mera, om hur vi ska bygga det långsiktigt hållbara samhället. 

 

prenumeration@miljomagasinet.se, plusgiro 24 27-3. Kontaktpersoner Benita 

Eklund,benita.eklund@miljomagasinet.se; eller Rikard 

Rehnbergh,rikardrehnbergh@googlemail.com 

  

Vad händer i lokalavdelningarna? 

   

Klimataktion Uppsala 

I Uppsala hade vi i samarbete med Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner en 

klimatvalstuga, ett växthus, på Stora torget två veckor före valet, med bemanning 

fyra timmar per dag. Där gav vi goda klimatvalråd bland annat med vår enkät till 

kandidaterna i kommunvalet. Osäkert om det berodde på våra goda råd, men det 

blev i alla fall majoritetsbyte till rödgrönt i kommunfullmäktige, till och med med 

betryggande marginal. Om och vad klimatet vunnit återstår att se. 

 

Klimataktion Stockholm 

Rapport och analys från valstugan: 
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Vi var cirka 40 personer som delade på ett stort antal pass under månaden före 

valet, flyttade stugan två gånger, hade events utanför stugan med inbjudna gäster, 

delade ut flygblad och pratade, pratade. Förutom Klimataktion fanns där Alternativ 

stad/Jordens vänner, Stockholms Naturskyddsförening, Folkkampanjen mot 

kärnkraft och kärnvapen, flera personer från Grand Panthers samt enskilda som 

dök upp och hjälpte till. 

Många valstugearbetare innebar flera olika förhållningssätt och arbetsmetoder, 

något som orsakade en del diskussioner och oenighet. Men summa summarum 

var de som deltog i utvärdering via mejl och möte nöjda. Resultatet? Går inte att 

mäta, särskilt inte i förhållande till insatsen. Men vi fick en ny röd-grön-rosa allians i 

Stockholms stadshus, med ”Ett klimatsmart Stockholm” som en av fyra 

prioriteringar. Och en ny S-MP-regering med en klimat- och miljöminister. Kanske 

att alla valårsaktiviteter betydde något, kanske ändå att klimatfrågan syntes, fast 

inte i media? Fortsättning följer! 

 

Som en uppföljning av Klimatriksdagen lades ett särskilt arbete ned från några 

enskilda medlemmar på att få politikers svar på Klimatriksdagens sju motioner 

viahttp://www.klimatval2014.nu/ Totalt svarade 120 politiker med klar övervikt från 

MP och V. Ambitionen var att nå hela landet men det var övervägande Stockholms 

län som täcktes in. 

 

20 oktober manifestation utanför Stadshuset kl 17 

I samband med kommunfullmäktiges första sammanträde med ny politisk majoritet 

(S-MP-V-Fi) och val av nya borgarråd, manifesterar flera organisationer utanför 

Stadshuset kl 17 för att stödja den nya majoriteten och demonstrera för 

angelägenheten i att löftena infrias. Samling huvudingången vid Hantverkargatan. 

Nätverket Stoppa Förbifarten där Klimataktion Stockolm ingår har bestämt sig att 

vara på plats och fortsätta uppmana politikerna att se till att Förbifarten stoppas. 

Mer information om demonstrationen finns här, sprid den 

gärna:https://www.facebook.com/events/1495482354039468/ 

 

27 oktober Dagens elever, morgondagens samhällsbyggare – sista chansen  

Plats: ABF Sveavägen 41. Tid: 27 okt kl. 13-16:30. Kostnad: 100:- 

Hur kan skola och undervisning leva upp till de krav på långsiktig hållbarhet som 

forskning och samhällsdebatt ställer? Kring detta tema bjuder vi in dig som arbetar 

som pedagog i skolan och som vill ha tips om material för att dra igång projekt på 

din skola. Föredragshållare är Wolfgang Brunner, tidigare NO-lärare, numera 

verksam inom SWEDESD (Swedish International Centre of Education for 

Sustainable Development vid Uppsala Universitet). Wolfgang kommer även dela 

med sig av erfarenheterna från ett stort projekt om hållbarhetsundervisning i 14 
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länder i Södra Afrika och presentera lärar- och elevmaterial. Arr: Klimataktion 

Stockholm och ABF. Anmäl dig omgående till Elisabeth Lundqvist, 

0707680989, vilja_o@hotmail.com 

 

3 november Vad räcker energin till?  

Seminarium på ABF, Sveavägen 41, 3 nov kl 19. Anta att vi bestämmer att stänga 

fossilkranen idag. Räcker då den alternativa förnybara energin? Anta att det finns 

hur mycket förnybar energi som helst. Räcker då råvarorna till för den produktion 

som krävs idag för att få världens tillväxt? En optimist och en pessimist möts, 

Johan Ehrenberg, ansvarig utgivare ETC, och Bengt Randers, ordförande i ASPO 

Sverige. Gissa vem som är optimisten och vem som är pessimisten! Arr: 

Klimataktions Visionsgrupp och ABF. 

 

10 november Vad händer med klimatfrågan? 

Seminarium på ABF, Sveavägen 41, 10 november kl 19. Klimatfrågan blir allt 

viktigare såväl på den globala, europeiska som den nationella nivån. Årets 

klimatmöte ordnas i Lima, Peru de två första veckorna i december. Vilka är 

huvudfrågorna inför årets klimatmöte? 

Medverkan av klimatambassadören Anna Lindstedt alternativt Sveriges tidigare 

chefsförhandlare Anders Turesson, miljödepartementet, Folke Sundman, 

specialforskare rörande klimatförhandlingarna, Finlands utrikesministerium. 

Samtalsledare: Pia Björstrand, talesperson Klimataktion. Arr: ABF, Global 

Utmaning, Klimataktion. 

  

22 november Socialistiskt Forum på ABF 

Heldag med många intressanta seminarier. Huvudtema är solidaritet. Klimataktion 

Stockholm deltar med bokbord. Program ännu ej 

klart.http://abfstockholm.se/event/2014/11/socialistiskt-forum-2014/ 

  

Klimataktion Halmstad 

Det senaste medlemsmötet 7 oktober samlade 15 personer till ett konstruktivt 

samtal om klimatarbete med representanter från Naturskyddsföreningen, 

Omställarna, Ekofrämjarna och Bilpoolen. 

  

Studiecirkeln startade 24/9, utgår från Svante Axelssons bok "Vår tid är nu. Tio 

hoppfulla perspektiv på klimatkrisen" och har 9 deltagare. Den 21/10 är vi inbjudna 

av Studiefrämjandet att delta i ett möte med författaren i Falkenberg.  

  

En längre föreläsningsserie om klimatet startar vi i november på Stadsbiblioteket 

i Halmstad, i samarbete med ABF och biblioteket. 
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Det var allt för den här gången! Nästa medlemsbrev kommer i mitten av november. 

Skicka material du vill ha in eller frågor du har till Karin 

Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com 

 

Med varma (!) hösthälsningar från styrelserna i Klimataktion riks och 

lokalavdelningar 

….. och från Elisabet Strand som gjorde utskicket. 
  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 
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