
 

 

Fredagsmail 28e april från 

People’s Climate March 29/4 Stockholm 
 

 

 

Snart ses vi! Nu har vi jobbat 24/7 för detta. Vi är väldigt stolta och peppade! Här kommer några 

nyheter och fullständig information för morgondagen.  

 

 

Press 

Presskontakt: Sophia Ersson, 0708464821, sophia@stormvarning.org 

 

 
-http://www.aftonbladet.se/debatt/a/nEvmx/vi-vagrar-lata-trump-rasera-miljokampen 

  

-http://supermiljobloggen.se/nyheter/2017/04/peoples-climate-march-hang-pa-du-med 



 

-http://www.sydsvenskan.se/2017-04-26/lat-kulturen-segra-over-dagens-sauron 

 

-http://miljo-utveckling.se/global-manifestation-klimatet/ 

 

Mer kommer!  

 

RADIO 

 

P5 Radio sthlm 

Fredag kl 8.00 med Anders Wijkman (Lyssna: http://t.sr.se/2paraIw) + 9.00 med Magnus Carlson 

(Lyssna: http://t.sr.se/2paw1cJ ) 

 

P5 Radio sthlm 

Lördag kl 11.10 med producent och konferencier Sophia Ersson   

 

Vad? 

People’s Climate March Stockholm – Tillsammans för en hållbar framtid! 

Manifestation, demonstration & folkfest med talare, artister, musik. 

I år blir vi extra barnvänliga och drar på med folkfestligheterna. Syftet är att bjuda in brett, aktivt 

och inkludera flera. 

------ 

Hemsida och program: www.klimatsverige.se/pcm 

Facebookevent: www.facebook.com/events/1879461595623993/ 

Pressbilder: http://klimatsverige.se/startsida/press-promotionbilder-for-peoples-climate-march-

stockholm-29-april/ 

 

 

PROGRAM! 

Norra Latins skolgård/Norra Bantorget 

 

Kl 13.00 World Taiji & Qi gong med Hans Landeström från Lodyn. Se mer info nedan. 

 

Kl 13.30 Barnverkstan öppnar!  Se mer info nedan.  

 

Kl 14.30 Konsert, tal och manifestation på Norra Latins skolgård/Norra Bantorget! (Kom i tid!)  

 

Kl 16.00 Avmarsch! People's Climate March Stockholm.  

Marchen går till Norrmalmstorg.  

Förmodat avslut Kl 17.30.  

 

  

http://t.sr.se/2paraIw
http://t.sr.se/2paw1cJ
http://www.klimatsverige.se/pcm
http://www.facebook.com/events/1879461595623993/
http://klimatsverige.se/startsida/press-promotionbilder-for-peoples-climate-march-stockholm-29-april/
http://klimatsverige.se/startsida/press-promotionbilder-for-peoples-climate-march-stockholm-29-april/


 

Om Stockholmsmarschen:  

Den 29 april har Trump-administrationen i USA suttit i nittionio dagar. Presidentskapet har startat 

med attacker mot FN:s klimatavtal och klimatforskningen. Vi vill visa att Sverige står emot det och 

driver på för kraftfulla klimatåtgärder. Därför samlas vi till People’s Climate March med folkfest, 

manifestation och demonstration i Stockholm, till stöd för vår framtid och för våra rörelser i 

Sverige, USA och i övriga världen. 

Ett hållbart klimat, fred, jämlikhet och social hållbarhet hänger ihop. Därför bjuder vi in rörelser 

och människor som kämpar för hållbara jobb, för kvinnors villkor, för ursprungsfolk och mänskliga 

rättigheter, att göra People’s Climate March Stockholm till en gemensam manifestation för en 

hållbar framtid. Kom med och visa tillsammans med oss att du bryr dig och vad du/ni som 

organisation kräver! 

 

 

 
Norra Latins skolgård.  

 

 

  



 

--------------------------- 

Nyttig information:  

 

DETALJERAD INFORMATION OM MARSCHEN 

bör du ha fått i ett mail under gårdagen från Ivan Oljelund på Greenpeace, stämmer inte det så 

hör gärna av dig! 

 

Twitter 

För Twitter rekommenderar vi @klimatsverige 

#climatemarchSE  

och #climatemarch i första hand och/eller #peoplesclimate i andra hand. 

använd även gärna #WhyIMarch och förklara själv varför du väljer att gå i marschen 

Memes på artister och talare hittar ni lättast via @klimatsverige och facebookeventet 

Övrigt: 

I Sverige planeras manifestationer & marscher än så länge i bla: 

Stockholm (+Uppsala)  

Göteborg 

Malmö (+Lund) 

Borås 

Nyköping 

Åre (?) 

Samtliga finns med på kartan här: 

http://www.zeemaps.com/view?group=2495516&x=10.312951&y=60.335261&z=13 

Från kartan länkas till de olika FB-eventen 

Klara talare + #WhyIMarch: 

 
Anders Wijkman 

 ”Jag har fortfarande en kanske naiv tro att droppen urholkar stenen. Att fler och fler människor ska lyssna 

och förstå allvaret. Jag vill kunna se mig själv i spegeln.” 

 

http://www.zeemaps.com/view?group=2495516&x=10.312951&y=60.335261&z=13


 
Kristina Henschen  

Kanslichef Union to Union 

"Jag är med eftersom klimatet är en facklig fråga. Det finns inga jobb på en död planet!" 

 

 
Prashant Shindi  

Srushtidnyan (miljöorganisation i Indien) 

“I march to express my solidarity to the people of Sweden and people of India and Latin America in their 

struggle of climate equity. I live with a hope that being and acting together we will achieve the goal of 

sustainable future. Long live People,s Climate March - Zindabaad. “ 

 



 
Carmen Blanco 

Latinamerikagrupperna 

"Påminna om de urfolk runtom i världen som står i frontlinjen i försvaret av Moder Jord och kämpar för hens 

rättigheter. För att höja de koloniserade folkens röst som efter 500 år av kapitalistisk plundring och rasism 

är de som idag betalar klimatnotan. I synnerhet för de kvinnor runt om i världen som förutom de patriarkala 

bördorna bär även vår konsumtion och välfärd. För att nu är det dags för folk i Syd och Nord, Öst och 

Väst  att tillsammans sätta stopp för vansinnet!"   

 

 

 
Stina Oscarson 

Dramatiker, regissör & kulturdebattör 

“Jag är med för att jag inte tror att vi kan försvara vår frihet med hårdare tag, vår öppenhet med stängda 

gränser och freden med militär upprustning.” 

 

 



 
Em Petersson 

Ansvarig för klimat & energi på Greenpeace i Sverige 

“Jag är med för att vår tid kräver handling. Hotet från högerpopulister och klimatförnekare drabbar oss alla, 

alla vi som tror på en bättre framtid. Att vara med på klimatmarschen känns därför viktigt. Tillsammans inger 

vi hopp i varandra, kopplar ihop vår tids viktigaste frågor och inspirerar till framtida engagemang.” 

 

 
Pär Holmgren  

Föreläsare/Författare, 

Naturskadespecialist Länsförsäkringar 

samt utbildningsansvarig hos Artister för Miljön. 

“Tiden springer ifrån oss för varje dag vi sitter kvar i ett fossilt samhälle. 

Vi behöver bli tillräckligt många som tycker att klimatfrågan är tillräckligt viktig för att omställningen ska gå 

tillräckligt snabbt.” 

 



 

Klara Artister: 

 

 
Cherrie 

 

 

 
Sarah Riedel 

Artist 

"Jag är med för att det handlar om att agera NU, inte sedan. Klimatfrågan är akut och bokstavligt talat 

livsviktig." 

 



 
Magnus Carlson 

Artist och Sångare i Weeping Willows  
Foto: Max Adolfsson  

“Jag är med på detta för att vi måste tänka mer hållbart och för att våra barn ska få en bättre värld i 

framtiden. Jag vill gärna hjälpa till för att sprida upplysning och kunskap.” 

 

 
Petra Marklund 

Artist 
Foto av Hedvig Jennings 
“Jag är med den 29 april för att jag vill vara med och påverka på bästa sätt som jag kan, så det här är ju ett 

ypperligt tillfälle att bidra, genom musik.” 

 

 
Malena Ernman 

Artist 

“Jag är med för att det är dags att gå från ord till handling.” 

 



 
Sofia Jannok 

Artist  

"Jag är med för att det handlar om mitt hem. Vi är en del av Arktis. Jag har sett klimatkrisen växa sedan 

barnsben. Det handlar inte längre om att skydda naturen för framtiden. Vi ÄR naturen som skyddar oss 

själva, framtiden är redan här."  

 

 

 

 

 

  



 

Övrigt på plats / uppvärmning (startar kl 13:00): 

 

 
 

 

Barnverkstan: 

 

På Barnverkstan kommer olika kreativa saker ske. Däribland banderoll- skyltskapande (även för 

äldre), fingerfärglek och ansiktsmålning. Utöver detta kommer även Retoy, som skapar superroligt 

leksaksbyte mellan barnen. Mer om Retoy: 

 
Retoy 

Alla barn har rätt till en god miljö, rätt att leka och rätt att påverka! Därför har Retoy tagit fram 

aktiviteter där barn kan leka för en hållbar värld. Med hjälp av Retoys kit kommer People's Climate 

March ordna ett leksaksbyte dit barnen kan ta med leksaker de tröttnat på och byta dem mot 

några roligare. Genom att byta leksaker får barnen uppleva ett kul sätt att agera miljövänligt. För 

varje leksak som byts istället för köpas ny är barnen med och sparar in ca 3 kg CO2-utsläpp! Läs 

mer om hur leksaksbytet går till här: 

http://retoy.se/sa-har-gar-det-till/  

https://www.youtube.com/watch?v=HBnIiJj3xE8 

 

http://retoy.se/sa-har-gar-det-till/
https://www.youtube.com/watch?v=HBnIiJj3xE8


 
Jasmin Jahja, Verksamhetsledare för Retoy 

"Vi är så glada att People's Climate March ordnar ett leksaksbyte! Barnen är vår framtid - 

tillsammans har vi alla ett ansvar att inte föra över ohållbara konsumtionsvanor på nästa 

generation." #WhyIMarch 

 

 

 


