
 

December 2018 
Hej Anders! 

 

Nu vänder det... 

Detta nyhetsbrev började skrivas på en buss mot Katowice, Polen, och COP 24. 

Ombord fanns klimatengagerade människor från olika delar av miljörörelsen - 

Jordens vänner, Push, Grön ungdom och minst tre medlemmar i Klimataktion: 

Linnea Steen, Samuel Jarrick och Agnes Lansrot. 

Ombord fanns också två journalister - en från DN och en från ETC. Kanske är detta 

symptomatiskt: Plötsligt har mediaintresset för klimatfrågan exploderat. I samband 

med den landsomfattande Fridays for future-dagen fredagen den 30/11 

rapporterade fler medier om manifestationerna och Klimataktion än vad som brukar 

vara fallet under ett helt år. 

Nu strömmar också medlemmarna till. I år har långt över hundra personer ansökt 

om medlemskap i Klimataktion. Och parallellt växer hela den svenska 

klimatrörelsen så att det knakar. Just nu är det extra roligt att vara klimatengagerad. 

Fridays for Future, 30 november, i Sverige och världen! 

Greta Thunbergs skolstrejk och väckt allt större uppmärksamhet i världen sedan 

hon satte sig utanför Riksdagen med sin skylt i slutet av sommaren. Den 30 

november blev den största höjdpunkten hittills, när medborgare i 114 svenska 

kommuner höll manifestationer framför kommunhusen och på ytterligare ungefär 

150 platser i resten av världen. 

I Australien har skolstrejken blivit en riksnyhet redan härom veckan när 65 000 

elever lämnade sina skolor på fredagen för att demonstrera för sin framtid. Troligen 

fick protesten extra skjuts av att premiärministern Scott Morrison strax innan gått ut 

ochsagt att barn i Australien ska gå i skolan och läras sig saker och inte hålla på 

med aktivism. 

Mediabevakningen av manifestationerna i Sverige har varit enorm, både i 

riksmedier och lokalt. Klimatsverige har samlat länkar till reportagen på Facebook. 

Klimataktion om kollobbyn på Opulens 

Den 29 november publicerade Klimataktions talespersoner Pia Björstrand och 

Samuel Jarrick en debattartikel i nättidskriften Opulens. Artikeln handlar om 

hur fossillobbynförsöker påverka klimatförhandlingarna i Katowice som ligger mitt i 

koldistriktet i Polen. I Artikeln lyftes också Gretas strejk och det övriga motstånd 
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som nu spirar i väntan på ett genombrott i klimatförhandlingarna. 

Överklagande av Preemraffs tillstånd till utbyggt oljeraffinaderi 

I början av november gav mark- och miljödomstoen klartecken för Preem att bygga 

ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Om det blir av kommer utsläppen av koldioxid att 

fördubblas. Naturskyddsföreningen har tidigare skickat in ett överklagande. Nu gör 

Klimataktion samma sak. Det är Pia Björstrand, vår talesperson tillika jurist, som 

har skrivit överklagandet. 

Extinction Rebellion i Förbifart Stockholms tunnel 

Samuel Jarrick som både är talesperson och operasångare deltog i en sjungande 

aktion den 24 november under Trafikverkets offentliga visning av Vinstatunneln i 

Förbifart Stockholm - det pågående motorvägsbygget runt Stockholm. Aktivisterna 

som var utklädda till Framtida generationers gravida föräldrar sjöng en ny version 

av den sorgliga Händelarian Lascia ch’io pianga och delade ut information om 

motorvägsbyggets klimat- och hälsopåverkan. Här är en liten Facebook-film från 

aktionen. 

Skolstrejken fortsätter på fredagarna 

Efter den stora skolstrejksdagen 30 november har intresset runtom i Sverige och 

övriga världen varit fortsatt stort på fredagarna. Här är en karta över de många 

platser där #fridaysforfuture äger rum. 

Klimatsveriges nätverksdag 8 december 

I samband med bla det franska initiativet Climate Alarm och marschen i Katowice 8 

december arrangerade nätverket Klimatsverige en heldag i Stockholm där olika 

klimatorganisationer och initiativ träffades och presenterade sina kampanjer för 

varandra. 

Meteorologen Martin Hedberg föreläste om klimatläget. Dessutom livestreamade 

Push direkt från COP24. Här är en sammanfattning av nätverksdagen. 

Climate Alarm 9 december 

Klimataktion stod bakom eventet Climate Alarm den 9 december i Stockholm 

tillsammans med en rad organisationer och politiska partier. Parollen var ”Ändra 

systemet - inte klimatet”. Ett hundratal personer dök upp vid Raol Wallenberg-

monumentet. 

Många av demonstranterna deltog senare samma dag i en fredlig blockad av en av 

Preems bensinstationer i Stockholm under Extinction Rebellion-flagg. Syftet var att 

uppmana företaget att stoppa den planerade utbyggnaden av oljeraffinaderi i Lysekil. 

Manifestationer mot ”katastrofbudgeten” 

När riksdagen röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas 

tilläggsbudget härom dagen, var det många som reagerade på de stora 

nedskärningarna - inte minst på klimatområdet. 2,7 miljarder mindre 

till Naturvårdsverket, slopad flygskatt och försämrat stöd till utbyggnad av solpaneler 

var några av försämringarna. 

I flera svenska städer arrangerades på kort tid protester som samlade 
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representanter från miljö- människorätts- och rättviserörelser samt tusentals 

demonstranter. Klimataktion stod som medarrangör av manifestatonen i Stockholm, 

söndagen den 16 december. Både där och i Göteborg den 19 december 

medverkade Samuel Jarrick som talare för Klimataktion. 

Klimataktion i Katowice 

Linnea Steen från Klimataktions styrelse och Samuel Jarrick, manlig talesperson, 

åkte med i bussen till och från COP24 i Katowice. Resan var ett samarbete mellan 

Max Andersson, som är EU-parlamentariker för Miljöpartiet och några svenska 

miljöorganisationer, främst Jordens vänner, Push och Klimataktion. 

Här är deras reseberättelse. I Katowice deltog de bland annat i klimatmarschen på 

lördagen, omgärdade av tusen kravallpoliser samt genomförde en foto-

performance, som bland annat projicerades på ytterväggen till klimatförhandlarnas 

stora konferensanläggning. Fotot föreställde två änglar, en god och en fallen, som 

kämpar om en kostymklädd makthavares tankar. Fossilt eller fossilfritt är frågan. 

Syftet var att illustrera fossillobbyisternas stora inflytande över 

klimatförhandlingarna. 

Linnea och Samuel livestreamade också vid flera tillfällen under resan, via 

Klimataktions FB-sida. 

Resan till COP24 skildrades i två stora tidningsreportage. Dels i DN av Jesper 

Högström. Dels på ETC av Gustav Gelin. 

Reaktioner på resultatet från COP24 

Efter att klimatmötet avslutades kommenterade Samuel utfallet, också i ETC. 

Eftersom artikeln är låst, citerar vi honom här: 

– När länder som USA och Saudiarabien ogiltigförklarar basal vetenskap är det 

svårt att se hur det ska gå att nå global konsensus överhuvudtaget. Klimatarbetet är 

i kris. 

Samuel Jarrick från Klimataktion tror att civilsamhällets växande kraft är 

räddningen. 

– Eftersom klimatförhandlingarna helt bygger på frivilliga åtaganden från 

medlemsländerna är det upp till oss att se till att minst femdubbla ambitionerna, om 

vi ska ha skuggan av en chans att undvika klimatkaos. Därför är det glädjande att 

klimatfrågan äntligen börjar ta plats i debatten och att motståndet växer. Vi är 

mäktigare än vi tror. Genom att gå samman med andra blir klimatfrågan mindre 

ångestskapande och mer lustfylld. 

Premiärvisning och Årets julklapp - Att så ett frö av Tvivel 

Stina Oscarson har skrivit manus och regisserat filmen Att så ett frö av tvivel, som 
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bygger på Klimataktions Medborgarutredning, ett folkbildningsinitiativ i samarbete 

med ABF där Stina också var moderator. Filmen gestaltar elva karaktärer som 

berättar om stunder när livet gungar till på grund av nya insikter. Klimataktions 

Samuel Jarrick spelar en av karaktärerna i filmen. 

Den 14 december hade filmen officiell premiär på Bio rio. Samuel höll ett 

inledningstal och efter filmen deltog Stina Oscarson, Carl Schlyter och Andreas 

Gustafsson i en panel. Moderator var Mika Oskarson Kindstrand, som är film- och 

teaterproducent och även gör en av karaktärerna i filmen. 

Filmen går att se på ETC play för prenumeranter. Men Klimataktion vill nu sprida 

filmen som en gratis-julklapp till alla medlemmar. Varmt välkomna att se filmen och 

sprida den till nära och kära i jul! 

Hemsideshjälp önskas 

Vill du hjälpa Klimataktion med vår sajt Klimataktion.se? 

Vi söker personer som i samarbete med någon i vår styrelse kan tänka sig, dels att 

bidra med egna kortare texter om klimatet - t ex lästips, artiklar om aktiviteter, 

referat av intressanta debatter/forskningsrön, internationell utblick, egna reflektioner 

etc, dels hjälpa till att uppdatera sajten med andras inlägg. En person behöver inte 

göra båda sakerna. 

Skicka gärna några rader till Klimataktion och berätta vad du ev skulle kunna hjälpa 

till med: info@klimataktion.se 

Klimatinspiratörs-utbildning i Stockholm 

Det kommer att hållas en kurs med Klimatinspiratörerna den 27 januari på ABF-

huset i Stockholm, Sveavägen 41. 

Maila om du vill vara med: janineok@gmail.com 

Årsmöte och inspirationshelg - intresseanmälan 

Klimataktions styrelse har redan börjat planera inför nästa årsmöte, som kommer 

att äga rum någon gång i mars eller april. 

Vi vill gärna ha medlemmarnas hjälp att lägga upp färdplanen inför föreningens 

framtid. Därför hoppas vi bjuda in till en inspirationshelg inför årsmötet. Avgörande 

för om det blir av är hur stort intresset är. 

Hör gärna av dig om du vill komma och bara lyssna och diskutera, medverka på 

något vis eller hjälpa till att sprida info om detta. 

Maila till info@klimataktion.se Skriv: ”Intresseanmälan” i mailrubriken. 
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Fundera också gärna över vilken roll du tycker att KA ska spela i debatten och i 

samhället framöver. 

God jul och gott nytt år!!! 

 

Styrelsen för Klimataktion, riksorganisationen 

 


