Maj 2015
Hej medlem
Här kommer medlemsbrevet för maj som gruppmejl till Klimataktions medlemmar.

Nätverket KlimatSveriges viktiga aktionsdatum under året
30 maj Global Day of action on Climate Change
Startskottet för upptakten till Parismötet. Då kommer organisationer över hela världen lansera
kampanjer och i Sverige ska fokus vara låt kolet ligga i marken. Huvudansvariga Greenpeace,
350.org, WWF, Jordens vänner, m fl. Internationellt Avaaz, Climate Action Network, Coalition
Climat 21.

31 maj kl 10-13 Klimatpolitiskt seminarium
Miljömålsberedningens pågående arbete med det klimatpolitiska ramverket presenteras.
Därefter ges det möjlighet att diskutera inriktningen på Sveriges klimatpolitik med
representanter från riksdagspartierna som är representerade i Miljömålsberedningen och folk
från olika miljöorganisationer. Som avslutning på seminariet hålls en paneldiskussion med
riksdagsledamöter och representanter för miljörörelsen.
Arrangör: Nätverket KlimatSverige
Datum: Söndag den 31 maj, kl 10:00-13:00
Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm
Pris: Fri entré, men först till kvarn gäller. Fika till självkostnadspris.
Anmälan görs via KlimatSveriges webbplats: http://www.klimatsverige.se/
10.00 Registrering och kaffe/vatten. Välkomnande och presentation av dagen
10.15 Presentation av arbetet med det klimatpolitiska ramverket, av Miljömålsberedningen,
inklusive ca 10 minuter frågestund
10.45 Workshop-fika med mackor, frukt och kaffe/lättdryck. Diskussioner i smågrupper kring
frågor kopplade till det klimatpolitiska ramverket
12.00 Paneldiskussion med riksdagsledamöter och representanter från klimat-/miljörörelsen
12.40 Frågestund med frågor från publiken och svar från panelen. Slut kl 13.00.

26-27 september Klimatverkstäder - globala aktionsdagar för verkliga lösningar på
världens största utmaning.
Internationella och nationella aktionsdagar om lokala lösningar som visar vägen. Ska i Paris
utmynna i ”A Global village of alternatives” 5-6 dec. I Sverige lanserar nätverket initiativet
Klimatverkstäder. Kom till arbetsmöte 25 maj kl 18.30 på ABF med projektgruppen för lokala
initiativ. Kontaktperson Elisabeth Edsjö, elisabeth.edsjo@bostadslaget.se.

November månad i hela landet: Run for Your Life
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Klimatstafett/konstinstallation genom fem länder. 1000 personer springer stafett från Kiruna till
Paris. Som dom går och står springer dom för livet. Arr Riksteatern och Troja Scenkonst. Kontakt
Jonas Bane, jonas.bane@klimataktion.se, eller Elisabet Gregersen,
elisabetgregersen@gmail.com
http://klimataktion.se/2015/05/05/tusen-personer-springer-for-livet/

29 november: Globala klimatmarschen Stockholm
Klimatmarscher planeras i många länder som folklig upptakt till Parismötet. Kontaktperson
Anders Berndes , andersberndes@gmail.com.

30 nov – 12 december: Här hemma och i Paris – KlimatSverige på fötter för rättvisa
och hållbara avtal. Parisresa!
Kontaktperson för Parisresa Christiane Furnkranz, christiane.furnkranz@gmail.com.
Mer om allt som är på gång i KlimatSverige, och utförliga referat från stormötet 19 april och
projektgrupperna:
http://test.klimatsverige.se/uncategorized/klimatsveriges-stormote-19-april-nu-satter-vi-igang/

På gång i Göteborg – Klimatsamling 2015
26-27 sept cykeldemonstration.
November - Run for your life – springer även i Göteborg, se ovan.
29 nov Globala klimatmarschen Göteborg, kontaktperson Marcus Nordlund,
grodlund@gmail.com
Flera aktiviteter tillkommer troligtvis från klimatnätverket i Göteborg.

25–28 juni på Gotland Jordens vänners sommarläger.
Tema TTIP-motstånd och klimaträttvisa inför Paris. Föreläsningar, debatt, bad, musik
Boende i campingstugor nära Visby. Mer information kommer senare. Arrangör: Jordens
Vänner med flera
facebook: https://www.facebook.com/events/457974651028322/

Klimatfilmfestivalen TO FUTURE WITH LOVE 2015 2-3 okt
Ett kulturevent som kommer att äga rum 2-3 okt på Kulturhuset i samarbete med Kulturhuset
och Naturskyddsföreningen med flera andra organisationer. Genomförs av Klimataktion med
kulturbidrag av Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Nytt för i år är samarbete med
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STOCKmotion, kortfilmsfestival för unga filmare, där festivalen delar ut ett pris på 30000 kr.
Projektledare Katta Nordenfalk. katta.nordenfalk@tele2.se
http://klimataktion.se/2015/05/05/filmfestival-to-future-with-love-2015-om-manniskanklimatet-och-framtiden/

Granskning av slutsatser från FN:s klimatpanel
Det har kommit en ny rapport från Climate Code Red – en forsknings- och klimatorganisation som
kritiskt granskar de officiella klimatmålen och de slutsatser som FN:s klimatpanel drar utifrån aktuell
forskning. Den säger i korthet att vi egentligen inte har något utsläpps utrymme kvar vad gäller fossilt
koldioxid. Den förklarar varför vi inte kan se politikens officiella 2-graders mål som ett tryggt scenario
för framtiden, och varför FN:s klimatpanels bedömning, att vi har ett utsläppsutrymme kvar på ca
500 – 1 000 Gigaton CO2 kvar, är mycket riskabel. Läs:
http://klimataktion.se/2015/05/04/vi-behover-rakna-om-klimatmatematiken-det-finns-ingetutslappsutrymme-kvar/

Ansvariga för utåtriktade uppdrag i Klimataktion riks
Talespersoner: Jonas Bane, Ruth Alice Aniansson och Pia Björstrand (vice talesperson).
Hemsidan: Anders Bengtsson, Jonas Bane, Rasmus Orsén.
Facebook: Pia Björstrand.
Medlemsbrev: Karin Wahlgren, Ruth Alice Aniansson, Jonas Bane.
Kommunikationsstrategi, utvärdering media: Rasmus Orsén.
Klimatuppdragen: Ninna Gunnarsson, Pia Björstrand.
Klimatfilmfestivalen: Katta Nordenfalk.
KlimatSverige: Pia Björstrand, Jonas Bane, Karin Wahlgren.
Nationell klimatpolitik; Pia Björstrand, Jonas Bane, Ruth Alice Aniansson.
Kampanj för utsläppsminskningar: Torbjörn Vennström
Översyn av Klimataktions plattform: Eva Berlin.
De flestakan kontaktas via epost: förnamn.efternamn@klimataktion.se

Klimatavtryck: NOLL – Klimataktions kampanj för utsläppsminskningar
Klimataktions styrelse har utsett mig till ansvarig för Klimataktions kampanj för
utsläppsminskningar. Just nu har jag gett den arbetsnamnet Klimatavtryck: NOLL. Vi vill ju att
samhället ska ställa om till nollutsläpp så snart och så rättvist som möjligt. Men hur kan vi bli en
röst som hörs i detta sammanhang? Om det ska bli någon slags kampanj så behöver vi vara flera
som tänker kring detta. Vill du vara med?
Jag vill ha en första kort träff 31 maj kl 14.15 i ABF huset (efter det seminarium om Sveriges
klimatpolitiska ramverk som planeras till den dagen). Mejla mig så snart du kan om du vill vara
med. Mejla mig också om du bara vill veta mer. Torbjörn Vennström tv@tvennstrom.se tel:
0708-197205
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Klimataktion Halmstad
Föreläsningsserien om klimatet på Stadsbiblioteket i Halmstad, avslutas inför sommaren med
besök av Svante Axelsson, onsdagen den 20 maj klockan 18.30. Detta är vår 9:e föreläsning i
serien, som kommer att fortsätta i höst, samma plats och tid (var 3:e onsdag). Även
studiecirkeln fortsätter som vanligt, föreläsningsfria onsdagar 18.30 – 21.00, med f.n. 12
deltagare. Efter referat av artiklar (vi går laget runt) övergår sammankomsten i ett arbetsmöte,
där vi bollar idéer och planerar.
Nio av Hallands tolv riksdagsledamöter har ställt upp för enkät om klimatet kombinerad med
intervju. En socialdemokrat och två sverigedemokrater har, trots upprepade försök till kontakt
från vår sida, inte svarat. Sammanställning pågår.
Vi har frågat Kommunstyrelsen om klimatberedskap och om divestering. Vi följer framtagningen
av kommunens energiplan.
Lokalpressen har publicerat ytterligare några av våra insändare. Vi skulle, i samarbete med
andra, vilja skapa opinion i Halmstad inför klimatmötet i Paris. Förhoppningsvis kommer
aktioner som Get up and act 30/5 (Greenpeace), Act now for climate justice (Diakonia och
Svenska Kyrkan), Run for your life (KlimatSverige) m.fl. att genomföras även här, i naturlig
samverkan med andra. Rapport från Anne-Marie Bruno.

Klimataktion Uppsala
Klimataktion Uppsala vill gärna puffa för nedanstående arrangemang:

11 maj Dennis Meadows och panel med Anders Wijkman och Maria Wetterstrand
Kl 16-19, Sal X, Universitetshuset. Dennis Meadows, en av författarna till den nu klassiska boken
"Limits to Growth" talar om ”The myth of Technology and Sustainable Development”. Efterföljande
paneldebatt med bl a Anders Wijkman och Maria Wetterstrand. Arrangörer: Baltic University och
CEMUS.
Mer: http://www.csduppsala.uu.se/2015/open-lecture-the-myth-of-technology-and-sustainabledevelopment/

Klimataktion Stockholm
Visionsseminarierna När larmen tystnar ….
Planering pågår för höstens seminarier/klimatträffar. Start måndag 21 sept. Kontaktperson: Elisabeth
Lundqvist, vilja_o@hotmail.com

19 maj Unga klimatambassadörer i Mumbai lär och gör
Kl 18.00, ABF, Sveavägen 41. Vad kan svenska skolor lära av indiska skolor? Vad kan svenska
miljöorganisationer lära av indiska kollegor? Har Indien något att lära av Sverige?
Klimataktions partnerorganisation Srushtidnyan berättar om sitt hållbarhetsarbete i Mumbais skolor.
Medverkan även av elever från Maharshi Dayanand College. Samarr. med ABF. Läs och sprid:
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http://klimataktion.se/wp-content/uploads/2015/05/Seminarium-ABF-TIS-2015-05-19.pdf

22 maj Social Evening and Open Scene- India Sweden
22 maj Solidaritetshuset nb, Tegelviksgatan 40 med start kl 15.00 för de som vill lära sig laga indisk
mat. Kl 18 i. inleder Srushtidnyan festen med att berätta om projektet Klimatambassadörer MumbaiStockholm. Sedan buffé och öppen scen på teman klimat, hållbarhet, framtid med mera.
Klimataktions medlemmar är särskilt inbjudna, liksom andra samarbetsorganisationer och skolorna
Globala gymnasiet, Maharshi Dayanand College, Skarpatorpsskolan och Kärrtorps gymnasium.
Samarr. med Framtidsjorden. Föranmälan rekommenderas om du vill ha mat, och även vill delta i
kortmatkursen, senast 20 maj: karin.wahlgren9@gmail.com. Läs och sprid inbjudan:
http://klimataktion.se/wp-content/uploads/2015/05/Invitation-Social-evening-India-Sweden-22maj.pdf

23 maj Järva kräver respekt! Gräv ner Förbifarten och höj inte SL-kortet!
Kl 12 Torgprotest i Tensta Centrum, kl 14 Flashmob Förorten mot Förbifarten i Akalla vid Lidl, kl 16
Informations- och protestmöte i Husby Träff. Klimataktion Stockholm stöder Norra Järva
Stadsdelsråd, Initiativgruppen i Tensta, och grannskapsföreningen Trevliga Porkala i Akalla. Kom och
delta!
http://klimataktion.se/event/jarva-kraver-respekt-grav-ner-forbifarten-och-hoj-inte-sl-kortet/

Pågående insamlingar i Klimataktion Stockholm


Indienprojektet - medfinansiering

Vi samlar in till medfinansieringen, och har 20 000 kr kvar att samla in för 2015.
Pg 65 49 47-1, Klimataktion Stockholm (projektkonto).



Förbifart Stockholm – arvode till miljöjurist

Alla juridiska processer är inte klart än. I Klimataktion Stockholm väntar vi på domstolsbeslut om
Stockholms stads detaljplaner. Cirka 10 000 kr behövs för fortsatt miljöjuridiskt arbete.
Pg 499566-8, Klimataktion Stockholm. OBS märk inbetalningen: JURIST FS

Har du inte betalat din medlemsavgift för 2015 än?
Sätt in din medlemsavgift direkt, antingen via Klimataktions hemsida:
http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194
eller via internetbank eller på vanlig giroinbetalningsblankett till
Pg 468510-3 eller Bg 286-2423.
Ordinarie medlemsavgift: 200 kr/år. Studerande, sjukskrivna, pensionärer och ungdomar upp till 20
år: 100 kr/år. Livstidsmedlem: 2 000 kr.
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Märk inbetalningen med ”medlem 2015” plus din e-mailadress (viktigt!), gärna även
medlemsnummer. Ditt medlemsnummer är: *|MEMBERID|*

Tidplan för kommande medlemsbrev
Vi kommer ut med ett medlemsbrev i månaden, med uppehåll för juli. Nästa gång ni får ett
gruppmejl från Klimataktion blir mitten av juni. Deadline 1 juni. Skicka gärna in bidrag och synpunkter
till jonas.bane@klimataktion.se

Med hjärtliga hälsningar från styrelserna i riks och lokalavdelningar, och ni andra aktivister som
hjälpt till!
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