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Augusti 2015 
Hej Anders!  

 

Sommaren fyller oss med ny energi för en spännande höst på vår globala jord där 

miljökrafterna går samman för att skapa en grön framtid! 

I Almedalen höjde Klimataktion med flera rösterna högt för miljön t ex i kampanjen 

KEEP IT IN THE GROUND och i höst kan man både springa för miljön i RUN FOR 

YOUR LIFE eller ta klimattåget till Paris. Skapa en klimatverkstad, delta i 

medborgarutredningar om miljön eller delta i klimatfilmfestivalen TO FUTURE 

WITH LOVE. Åka till England och Indien på klimatkurs eller fortsätta engagera sig 

här hemma på flera sätt. Eller förbereda hösten med nya boken “Att slakta en 

guldkalv, visioner för ett framtida samhälle”. 

Trevlig läsning och ha en underbar tid på denna fina planet! 

      

 

KlimatSverige bjuder in till ett planeringsmöte inför globala 

klimatmanifestationer i november               

Tisdagen den 25 augusti, kl 18:00 – 21:00 

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 

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 och Göteborg den 29 november. Ju fler som 

sluter upp desto starkare effekt!  kontakt@klimatsverige.se  

   

Run for your life söker löpare!    

9-30 november i hela Sverige 

Klimataktion är nu samarbetspartner till stafettloppet “Run for your life” som ordnas 

http://us7.campaign-archive2.com/?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=eac7549057&e=1d009a2c96
http://us7.campaign-archive2.com/?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=eac7549057&e=1d009a2c96
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inför klimattoppmötet i Paris i höst. 1000 personer medverkar och springer 400 mil 

från Kiruna till toppmötet i Paris. Alla som vill springa för livet är välkomna att delta 

– som löpare, volontär eller med att ordna ett lokalt event på sin ort när loppet går 

igenom stan. Är du intresserad – läs mer och anmäl dig påwww.runforyourlife.nu ! 

Vänner och familj är också välkomna. 

Vill du springa officiellt för Klimataktion, mejla ruth.alice@ klimataktion.se Man 

springer i den trakten man bor och väljer själv hur långt, och bidrar online med sin 

historia om varför man engagerar sig för miljön. 

Var också beredda nästa torsdag när trailer för loppet släpps - att tagga, tipsa, 

sprida. På Facebook https://www.facebook.com/pages/Run-for-your-

life/1616624401911988 

Sprid i Sverige men även Danmark, Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike som 

vi passerar. Nu kör vi! 

  

Initiativtagare Lisa Färnström citerar Naomi Kleins i hennes senaste bok: ”There 

are times when we must accept small steps forward, and there are other times 

when you need to run like a buffalo. Now is the time to run”. 

   

 

Klimatverkstäder under globala aktionsdagarna i september      

26-27 september i Stockholm 

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. KlimatSverige strävar efter att mobilisera 

kreativitet och engagemang hos unga, 

gamla, lokala rörelser, entreprenörer, arbetare, studenter och forskare. 

Tillsammans tar vi fram idéer, medborgarförslag, konkreta projekt, nya kunskaper 

och nya berättelser om ett hållbart samhälle. Ett samhälle som samtidigt ger rum 

för ett gott liv på lika villkor. 

Har du en idé till en klimatverkstad eller vill du ha hjälp att ta fram ett koncept? 

Kontakta klimatverkstad@klimatsverige.se eller kontaktperson Elisabeth 

Edsjö,elisabeth.edsjo@bostadslaget.se 

Mer info: http://test.klimatsverige.se/uncategorized/upprop-klimatverkstader/ 

   

Skriv under The Earth Statement      

17 av världens ledande miljöforskare har skapat ett globalt upprop där de tar upp 

riskerna och vad som behöver göras för miljön och att toppmötet i Paris ska bli 
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framgångsrikt. Klimataktion staller sig bakom det. Skriv gärna under och sprid: 

http://earthstatement.org/ 

     

 

Klimataktion lanserar en bok på bokmässan i Göteborg    

Hoppet är det sista som överger oss! I klimatantologin Att slakta en guldkalv, 

visioner för ett framtida samhälle presenterar 26 författare 26 visioner som kan 

ge oss hopp, men också utmana oss alla och inte minst våra politiker att sluta vela 

och tveka för att istället gå till konkret handling! Boken ges ut av Carlssons förlag 

och Klimataktion och kommer att släppas på Bokmässan i Göteborg i september. 

Kanske blir det ett releaseparty dessförinnan i Stockholm. Redaktionen har bestått 

av Bo Herlin, huvudredaktör, Eva Avner, Gunilla Granath, Björn Hasselgren och 

Elisabeth Lundqvist.  

   

 

Klimatfilmsfestivalen TO FUTURE WITH LOVE 2-3 oktober    

 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 STOCKmotion, kortfilmsfestival för 

unga filmare, där festivalen delar ut ett pris på 30 000 kr. Projektledare Katta 

Nordenfalk. katta.nordenfalk@tele2.se    

    

 

Klimatkurs i England i 5 månader    

Nov 2015- Juni 2016 

College for International Co-operation and Development I Östra Yorkshire har en 

kurs som heter Climate Activist på 5 månader och som söker elever. Man studerar 

en del i England men i huvudsak i ett särskilt klimatprojekt i Indien eller 

någonstans i Afrika för att arbeta med att förbättra klimatet. 

Mer information: www.cicd-volunteerinafrica.org 

Kontakt: Åsa Niklasson +44 (0)1964 631 826   

asa@cicd-volunteerinafrica.org  

     

Välkommen på Power Shift 2015 - Hållbarhetskonferens för unga 

9-11 oktober på Malmö Latinskola. 

Power Shift är en årligt återkommande ungdomskonferens om hållbarhet – av 

http://earthstatement.org/
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unga, för unga. Konferensen är en mötesplats för både de som engagerat sig 

tidigare och de som bara är nyfikna på att lära sig mer om hållbarhetsfrågor. 

Genom engagerade talare, interaktiva workshops, musik och möten inspirerar 

unga varandra till att driva positiv förändring. Power Shift arrangerades för första 

gången i Sverige 2011, vilket betyder att det firas 5-års jubileum i år! De satsar 

stort och bjuder bland annat in internationella deltagare. 

Anmälan sker via denna länk: http://www.powershiftsweden.org/signup/  

     

 

Ska du med på tåget till Paris?    

Ett antal olika organisationer har gått ihop och organiserar en tågresa ner till 

Parismötet. Tanken är att tåget ska utgå ifrån Oslo i Norge och 

plocka upp klimataktivister och engagerade hela vägen ner till Paris. 900 platser 

totalt hoppas arrangörerna på. En handful medlemmar i Klimataktion har hittills 

intresserat sig för att åka med tåget och kommer att samordna det själva, inte via 

KlimatSverige. Mer information om resan hittar du på: 

http://test.klimatsverige.se/aktiviteter/resa-oslo-paris/ 

Vill du åka med gänget från Klimataktion kan du mejla Karin.wahlgren 

@klimataktion.se   

   

Delta i 

MEDBORGARUTREDNINGEN  

för ett samhälle inom jordklotets gränser 

        

Klimataktion och ABF genomför under hösten 2015 och våren 2016 en 

seminarieserie med fördjupande studiecirklar inom samhällets olika sektorer. Detta 

ska utmynna i en rapport att överlämnas till politiker, medier, marknadsaktörer, 

forskare. Det blir en beskrivning av problembilden och möjliga 

lösningsförslag. Varje seminarium tar med sig frågor till en studiecirkel. 

Studiecirklarna skriver sedan den text som man vill ha med i utredningen. Vi har 

glädjen att ha Stina Oscarson som moderator vid varje seminarium. Stina är 

kulturskribent och regissör. 

 

Hela landet kan delta! 

 Den planerade serien av seminarier kommer att genomföras på ABF-huset i 

Stockholm. Dessa kommer att spelas in. Länkar till video från seminarier och annat 
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material kommer att finnas på http://Klimataktion.se/medborgarutredningen och på 

ABF’s hemsida. Det betyder att det underlag för studiecirklar som seminarierna 

presenterar kommer att kunna användas överallt. Vi välkomnar att studiecirklar 

och diskussioner förs över hela landet. Även egna seminarier kan förstås hållas. 

Dialog kan utvecklas kring de dokument i utredningen som utarbetas. Ju bredare 

deltagande i utarbetandet, desto bättre! 

  

Medborgarutredningen: Varför? 

28 september kl 19 på ABF Stockholm 

Första seminariet ställer frågan: ”Varför behövs en medborgarutredning?” 

Mänsklighetens nya historiska situation måste präglas av medvetenhet om de 

planetära gränserna. Behovet av en ny förståelse är stort. 

  

Medborgarutredningen: Vår livsstil  

19 oktober kl 19 på ABF Stockholm 

Var ligger ribban för en för en hållbar konsumtion på vårt enda klot? 

  

Medborgarutredningen: Global rättvisa 

9 november kl 19 på ABF Stockholm 

Vilken rätt har vi i västvärlden att utnyttja så stora resurser för vår materiella 

välfärd? 

  

Medborgarutredningen: Jobben 

30 november kl 19 på ABF Stockholm 

Vilka jobb skapas under omställningen till ett hållbart samhälle? 

   

Hänt under sommaren:    

Almedalen 2015 

Klimataktions två talespersoner Jonas Bane och Ruth Alice Aniansson 

medverkade i ett flertal aktioner i Visby i samarbete med bl.a. PUSH Sverige och 

Fossil Free. Som kypare sålde de fossila bränslen och förnyelsebar energi till folk, 

vilket avslutades med en flashmob. Ruth var även clown med en jordglob som 

sökte kontakt med folk. 2 juli gick Klimataktion med ett flertal andra 

miljöorganisationer i ett stort demonstrationståg under parollen “lämna kolet i 

marken” #keepitintheground, som väckte mycket god uppmärksamhet i Almedalen. 

  

Brev till påven från klimatorganisationer i Stockholm 

http://klimataktion.se/medborgarutredningen


 

Nätverket mot Förbifart Stockholm fick den ljusa idén i juli att skicka ett brev till 

påven med anledning av hans miljöintresse (se encyklikan Laudate si) och att han 

bjudit in utvalda borgmästare från hela världen för en konferens om miljön. Brevet 

är undertecknat av Klimataktion bland andra och har uppmärksammats i flera 

medier. Länk till brevet: http://klimataktion.se/wp-content/uploads/2015/07/Påven-

Your-Holiness.pdf 

  

Global Action Plan crowdfundade bok om hållbart ätande 

Är din matlagning hållbar? Global Action Plan vill göra en bok om mathushållning 

för att skapa hälsosammare matvanor. De lyckades I sin crowdfundingkampanj i 

sommar att nå över gränsen på 12 000 euro som krävs för att projektet ska bli av. 

   

 

Ha en underbar sensommar av solvärme, vind i era lungor och 

vattenkraft i era kroppar – det förnyelsebara är nu! 

 

    

   
  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 

Jag vill inte ha detta medlemsbrev    Ändra inställningar 

 

 

 

http://klimataktion.se/wp-content/uploads/2015/07/P%C3%A5ven-Your-Holiness.pdf
http://klimataktion.se/wp-content/uploads/2015/07/P%C3%A5ven-Your-Holiness.pdf
http://klimataktion.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=903e43115d&e=1d009a2c96&c=eac7549057
http://klimataktion.us7.list-manage.com/profile?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=903e43115d&e=1d009a2c96

