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Halmstadbor slöt upp för klimatet 
Klimataktion Halmstad är gruppen som ligger bakom den 
återkommande manifestationen framför rådhuset i Halmstad. 

– Vi är här i sympati med Greta Thunberg. Hon strejkar ju utanför 
riksdagshuset och tycker att politikerna ska ta sitt ansvar. Det är också 
därför vi sitter här, vi tycker att Halmstads politiker ska ta sitt ansvar 
för klimatet. Det är vår tids ödesfråga, säger Suzanne Näckdal från 
Klimataktion Halmstad. 

Gruppen har tagit plats framför rådhuset vid lunchtid varje fredag 
under de gångna veckorna. Under den här fredagens manifestation 
dök det upp ett 30-tal personer som ville stå upp för klimatet. 

  

Vi måste göra något drastiskt. Gör vi inte väldigt mycket på kort tid så kommer vi att nå 

någon form av gräns som gör att vi inte kan vrida tillbaka varken klockan eller klimatet, säger 

Suzanne Näckdal. 

Greta Thunberg uppmärksammades rejält då hon strejkade från skolan för att demonstrera 

för klimatet inför riksdagsvalet tidigare i år. Skolstrejkandet spred sig över land och rike och 



liknande demonstrationer hölls under fredagen på flertalet olika platser i världen, exempelvis 

på Tahiti, i Ghana, Australien och på flera håll i Europa. 

Fredagsdemonstrationerna går under namnet Fridays for future och hålls på totalt över 100 

platser i landet och över 260 i hela världen. 

I Australien skolstrejkade tiotusentals elever under fredagen. I stället gav de ut sig på gator 

och torg för att demonstrera under paroller som "Climate change is not a lie, don't let our 

planet die" och "Stop Adani". Adani är namnet på ett indiskt energibolag som precis fått ett ja 

till att öppna en stor kolgruva i Australien. 

Just den här fredagens demonstrationer ses av många som extra viktiga. Det är de sista innan 

världens ledare samlas på FN:s klimatkonferens i polska Katowice. Tanken bakom mötet är 

att nationerna ska enas om hur Parisavtalet från 2015 ska genomföras i praktiken. Just 

Parisavtalet ses som en nyckel för att få bukt på klimatproblemen. 

– Greta ska ju strejka ända tills att politikerna tagit ansvar så att vi uppfyller Parisavtalet, så vi 

tänker att vi också fortsätter så länge vi kan, säger Suzanne Näckdal. 

Parisavtalet går ut på att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och 

att man ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. 

 

 

 


