Oktober 2015
Hej medlem!
Upptakten till Paris har börjat och man ser mobilisering komma igång på flera håll
såväl i Sverige som internationellt. Klimataktion har en av ledartröjorna i
klimatrörelsen just nu, och en stor del av tiden går åt till att rikta strålkastarljuset
mot COP21 och klimatförhandlingarna, men några få gör en väldigt stor del av
jobbet, och mer aktiva medlemmar behövs! Läs mer här nere om var Du kan göra
en insats!
Våran filmfestival To Future With Love var en lyckad och stundtals mycket
gripande tillställning och vi tackar Naturskyddsföreningen och Kulturhuset för ett
bra samarbete. Under hösten sker i övrigt mycket spännande och oktober börjar
med en del glada nyheter!

Global Klimatmobilisering 29 November
Redan nu vill vi flagga för den 29 November, då det mobiliseras över hela planeten
för att visa ställningstagande i klimatfrågan inför Parismötets öppnande. I likhet
med förra årets People’s Climate March kommer hundratusentals, kanske till och
med miljontals människor, ta gatorna för att visa politikerna att vi kommer leda
omställningen till en hållbar framtid, med eller utan er. Klimataktion uppmanar
samtliga medlemmar att gå ut och visa erat stöd på denna viktiga dag, desto fler
som går, desto mer uppmärksamhet drar det. Initiativtagare till den globala
manifestationen är Avaaz.
I Sverige planeras det redan manifestationer på en mängd olika orter, och fler
tillkommer säkert. Det här är dom planerna som vi känner till:
Stockholm - Norra Bantorget kl 13:
https://www.facebook.com/events/1625266564405532/
Göteborg - Gustav Adolfs Torg kl 13:
https://www.facebook.com/events/993591353997256/
Malmö - Plats och info kommer

https://www.facebook.com/klimathoppet/
Sundsvall - Plats och info kommer
Söderhamn - Plats och info kommer
Uppsala - Plats och info kommer

Planer finns också på fler platser, bl.a. har vi hört talas om Linköping,
Ängelholm/Halmstad, Växjö, Östersund och Bagarmossen.

Det behövs hjälp med olika saker, har du t.ex. kontakter med press,
scenteknik/eventprylar, tryckerier eller vill hjälpa till med kunskap eller mer fysiskt,
tveka inte att ta kontakt med oss eller respektive arrangör i de olika städerna eller
om det inte finns något planerat än: ta täten på din ort och arrangera en egen
manifestation! Kontakta anders.berndes@gmail.com för att få assistans och
underlag!

Run For Your Life
Världens största klimatperformance börjar ta fart! 550 människor i Sverige har
redan anmält sig för att springa i Run For Your Life-stafetten och ge en uppmaning
till världsledarna att ta klimatfrågan på allvar i Paris. På många platser finns det
långt fler anmälda än det finns sträckor att täcka, men på andra platser behövs det
fortfarande fler som springer för klimatet. Sprid informationen om du bor eller
känner någon som bor i Skellefteå, Örnsköldsvik, Jönköping, Ulricehamn, Kolding,
Bremen, Utrecht, Aachen, Reims and Paris.
http://runforyourlife.nu/en/

Lokala medborgarförslag i Stockholms län inför 29 November

Nätverket KlimatSverige behöver dig för en insats där du bidrar till att tiotusentals
människor manifesterar i Stockholm för ett hållbart samhälle. Vi behöver dig som

kontaktperson för ett medborgarinitiativ i din kommun eller stadsdel och även din
hjälp bjuda in andra att delta.
Vi vill lansera ett medborgarförslag i länets 29 kommuner och 16 stadsdelar i
Stockholm Stad som vi hoppas få genomslag i både lokala medier och i
kommunpolitiken. Lokala medier ser ofta medborgarförslag som en nyhet och då
vi kan få genomslag i medierna för omställningsarbetet och manifestationen den
29 november.
Om du vill vara med får du inom några dagar ett färdigt material som innehåller
ett par korta punkter ”Så här gör du”, ett medborgarförslag, ett pressmeddelande,
en insändare och kontaktuppgifter till dina lokala medier. Alla texter funkar som de
är men du gör så klart de ändringar du vill.Gillar du idén och vill hjälpa till: mejla
Torbjörn Vennström så snart du kan: tv@tvennstrom.se

Nyheter
Uppsala kan divestera!
Kommunstyrelsen i Uppsala gick i torsdags ut med en debattartikel och berättade
att de nu lägger fram ett uppdragsförslag för att divestera sina finanser från
fossilbranschen. En stor vinst för den svenska divestment-rörelsen, och en pil i rätt
riktning riktad till Sveriges andra städer. “I Uppsala kommun ligger värdepapperen
främst i den stiftelse som hanterar medarbetarnas pensioner. I ett sådant
sammanhang krävs investeringar som är hållbara många år in i framtiden. Då är
det bättre att satsa pengar på verksamheter som inte döms ut av all seriös
klimatforskning” skriver Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande (S)

Greenpeace vill köpa Vattenfalls brunkol
I protest mot Vattenfalls försäljning av brunkolsgruvan i *** , har Greenpeace gått
in och medelat intresse om att köpa verksamheten. “Vår ambition är att köpa
verksamheten för att så snabbt som möjligt stänga ner kolkraftverken och stoppa
alla förberedelser för flera nya gruvor.
När den svenska regeringen inte tar sitt ansvar måste vi ta saken i egna händer.
Och vi är många - över 50 000 människor har skrivit på uppropet för att låta

brunkolet stanna i marken.”
Källa: Greenpeace.se

Shell ut ur Alaska
28 September gick Shell ut med ett pressmeddelande och berättade att de tänker
lämna de känsliga arktiska vattnen norr om Alaska. En positiv nyhet för Arktis och
en fortsatta kampen mot oljeutvinningen som planeras där. Efter en provborrning
medger Shell att de inte är nöjda med resultatet, och de nästan 7 miljarder
företaget har investerat i Arktisprojektet får betraktas som bortkastade. Shell är
givetvis inte det enda företaget som prospekterar i Arktis men inte desto mindre en
stor aktör. Fortfarande saknas det dessutom relevant lagstiftning för att undvika att
det känsliga systemet runt nordpolen inte blir exploaterat av fossilindustrin.

Bankjättar vill själva se ett koldioxidpris
Sex av världens största banker – bland andra Citi och JP Morgan Chase gick ut i
ett gemensamt pressmeddelande förra veckan och ställde ett krav på världens
politiker att införa ett globalt pris på koldioxid. Och dom är inte först ut, i Juli gick ett
av världens största försäkringsbolag Axa ut och ställde liknande krav. Månaden
innan det var det 13 andra storbolag i en gemensam uppmaning som ställde
liknande krav. Har till och med finansjättarna och företagen börjat tröttna på den
långsamma politiken? I pressmeddelande skriver man bl a att man framför allt vill
kunna påskynda processen mot omställningen, då det finns stora affärsmöjligheter
i den nya gröna vågen. Läs mer om uppmaningen här:
http://www.svd.se/bankjattar-vill-se-globalt-pris-pa-koldioxid

Ny SvD-podd om klimatet: "Extremt bråttom"
I nya klimatpodden SvD 2 grader tar programledarna Peter Alestig och Jenny
Stiernstedt upp de senaste händelserna på klimatfronten inom näringsliv och
politik. I första avsnittet får ni höra ett spännande samtal med meteorologen Pär
Holmgren som har följt klimatförändringarna under många år. Professorn i
miljövetenskap Johan Rockström medverkar i varje avsnitt.

Evenemang
Medborgarutedningen
19 okt klockan 19.00 ABF-huset Sveavägen 41
“VÅR LIVSSTIL” är rubriken för Medborgarutredningens nästa seminarium. Det
investeras 50 miljarder på reklam för att upprätthålla den konsumtion som
tillväxten kräver.Var ligger ribban för en för en hållbar konsumtion på vårt enda
klot? Inledare blir Birger Schlaug, debattör och fd språkrör för Miljöpartiet samt
Pella Thiel, ordförande för Omställningsnätverket. Ingen föranmälan krävs.

Medlemsmöte för Klimataktions medlemmar i stockholmsregionen
9 nov kl 18-19 på ABF, Sveavägen 41
Klimataktion Stockholm vill informera om alla initiativ som är på gång inför COP 21
i Paris i december, ett arbete som sker inom nätverket KlimatSverige. Vi behöver
också diskutera hur vi bäst mobiliserar alla krafter i samhället och i vår omgivning,
framför allt för den stora klimatmanifestationen den 29 november. Men även vad vi
i Stockholm gör och prioriterar efter Paris. Är det något som du särskilt vill ta upp,
meddela gärna Karin Wahlgren, karin.wahlgren@klimataktion.se
Erbjudande: den nya antologin ”Att slakta en gulvkalv” kommer finnas på
medlemsmötet att köpa för kampanjpris 150 kr (ord pris 249 kr)

“Tillväxt eller Inte?” Seminarium
12 Okt klockan 18.00 på Lunds Universitet
Är ekonomisk tillväxt förenlig med en hållbar utveckling och med klimatmålen, eller
inte? Det finns också en riktning som menar att det behövs en nerväxt, det vill
säga en krympande ekonomi för att rädda världen. Nationalekonomen professor
Fredrik N G Andersson diskuterar frågorna på Lunds stadsbibliotek, i ett samarr.
mellan Naturskyddsföreningen, Stadsbiblioteket och Lunds universitets
Hållbarhetsforum.

Frukostseminarium om hoppfulla framtidsvisioner med Svante Axelsson
15 Okt klockan 08.00 - 09.30 Biograf Victoria, hörnet Åsögatan/Götgatan
Det största hotet mot klimatet är inte att de globala utsläppen av växthusgaser
fortsätter att öka. Det är istället den pessimism och uppgivenhet som sprider sig.
Tvärtemot vad många tror är det är möjligt att skapa ett fossilfritt samhälle och
bromsa den globala uppvärmningen. En hoppfull Svante Axelsson säger att vi
måste agera nu!

Miljötinget -25 årsjubileum
30 Oktober i Borlänge
Är du mellan 14-19 år och bor i Gävleborg eller Dalarna?
Anmäl dig då till Nordens största miljöevent för unga, Miljötinget som varje år
samlar över 300 unga för tre inspirerande dagar! Syftet är att ge kunskap,
inspiration, glädje och verktyg till engagemang.
I år går Miljötinget av stapeln den 30 oktober - 1 november på Polhemsskolan i
Gävle!
Anmäl dig genom att gå in på www.miljotinget.se/anmalan
Mer info också på facebook: https://www.facebook.com/events/587395608031965/

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/svenskaklimatmanifestationer-29-november-2015/

Insamlingar
Vill du bli månadsgivare till Klimataktions projekt Klimatambassadörer
Mumbai-Stockholm?
Klimataktion Stockholms samarbete med miljöorganisationen Srushtidnyan i
Mumbai är ett flerårigt åtagande. Projektet utbildar skolledningar, lärare och elever
i klimat- och hållbarhetsfrågor för det indiska samhällets behov. Vi ser det som att
vi genom projektet bidrar till större miljörättvisa och får nya insikter för
klimatarbetet i Sverige och i svenska skolor. Klimataktion ska bidra med cirka 20
000 kr per år och Forum Syd med 200 000 kr. Vi behöver hitta en modell för en
stabil medfinansiering från medlemmar och enskilda, som bygger på månatliga
bidrag. Kan du förbinda dig till ett litet eller större månatligt bidrag under resten av
2015 och 2016? Eller kan du ge ett engångsbidrag nu för att hjälpa oss klara målet
det här året? Meddela gärna, och sätt in ditt bidrag på det särskilda projektkontot:
plusgiro 65 49 47 – 1 Klimataktion Stockholm
Kontaktperson: Rikard Rehnberg, rikardrehnbergh@googlemail.com

Pengar behövs för mobiliseringen 29 Nov
Bidra ekonmiskt med ett extra bidrag på valfritt belopp till Mobiliseringen 29/11
genom att sätta in pengar på vårat plusgiro 468510-3 eller Bankgiro 286-2423. Var
noga med att märka betalningen ”KLIMATMARSCH”

Stötta aktivisterna i Sydafrika mot gruvbolagen
På filmfestivalen To Future With Love visades dokumentärfilmen “The Shore
Break” om ett helt samhälles motståndskraft mot ett prospekterat gruvbygge i
Amadibaprovinsen i Sydafrika. Ett australiensiskt gruvbolag samarbetar med
lokala entreprenörer för att få exploatera den sköra naturen som är fylld av
titanium. I många år har kampen pågått och varit kantad av korruption, bedrägerier
och även mördade aktivister. Klimataktion kommer snart publicera en artikel om
situationen på hemsidan.
Vill man hjälpa samhällets utsatta arbete kan man höra av sig till oss så sätter vi er
i kontakt med Amadiba Crisis Committee. Vill man bistå på annat sätt har dom
konto nr 9275310093 i ABSA BANK LIMITED.

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

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion.

