
 

April 2016 
Hej Anders! 

 

Årsmötet har väckt ytterligare inspiration och med en delvis ny styrelse tar vi nu 

nya tag inför 2016. Vi har några eldsjälar och experter som just nu synar 

miljömålsberedningens första förslag, samtidigt är några av våra medlemmar 

aktiva i kampanjen mot Vattenfalls försäljning av kolgruvan i Tyskland. Årsmötet 

godkände också styrelsens förslag på att utforma en kampanj mot flyget, där har 

en arbetsgrupp börjat jobba, som man gärna får haka på! I det här medlemsbrevet 

efterfrågar vi också era tankar kring Flygkampanjen och om Klimataktion ska ändra 

sin logotyp..?   

 

Ny styrelse   

Klimataktion har fått en ny styrelse med en blandning av gamla och nya 

medlemmar. De som numera ingår i styrelsen är: Kitty Ehn, talesperson, Jonas 

Bane, talesperson, Ninna Gunnarsson, Karin Wahlgren, Inger Raaby, Hanna 

Örnskär, Peter Fritzon, Analice Martins, Ingrid Hallman, Eva Berlin (suppleant), 

Jerry Segerberg (suppleant), Tomas Lohammar (suppleant) och Paul Eriksson 

(suppleant). Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna in och tackar de som nu 

lämnar oss för ett bra arbete under året som har gått!     

 

Ende Gelände    

350.org förbereder nu för fullt inför sina stora aktionsdagar i maj, under parollen 

“Break Free From Fossil Fuels!” Planerna är att göra fredliga blockader och 

aktioner på flera platser i världen mellan den 4-15 maj i år. Bl a planerar ett flertal 

klimataktivister att åka ner till Vattenfalls kolgruva i Lusatia i Tyskland. Bussarna 

plockar upp i Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö och avgår den 12 

maj.  Vill man läsa mer om aktionen, hänga med på en av bussarna som går ner 

och dessutom gå en dagsutbildning i fredliga aktioner kan man läsa mer 

här:https://breakfree2016.org/ 

 

Kan man inte åka, men ändå vill vara med och sponsra bussarna så kan man 

skänka pengar här:  

https://www.generosity.com/volunteer-fundraising/sponsra-en-klimathjalte     

Klimataktions projekt för att utbilda klimatambassadörer i Indien    

http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=b816b7a419&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=c0946b7968&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=3293385d07&e=1d009a2c96


 

Klimataktion samarbetar sedan 2013 med den indiska organisationen 

Srushtidnyan i arbetet med att utbilda lärare, elever och skolledningar i klimat- och 

miljöfrågor. Främst har detta riktat sig till människor i Mumbais slumområden, t.ex. 

Dharavi som är känt från filmen Slumdog Millionaire. Till nästa års utbildning 

behöver vi samla in 23000 kr. Sätt in ditt bidrag på PG: 65 49 47 - 1. Bli gärna 

månadsgivare!!  

 

Läs mer på http://klimataktion.se/aktiviteter/srushtidnyan-i-indien-ett-samarbete-

med-klimataktion-i-sverige/  

 

Flygkampanjen    

Klimataktion vill kampanja mot flyget. Mot den ökade trafiken som det nu planeras 

för, trots att Sverige måste minska flygningarna om vi ska nå klimatmålen, samt 

det faktum att flygbränslet i Sverige idag är helt skattesubventionerat. En 

arbetsgrupp bestående av både styrelsen och engagerade medlemmar har 

skapats och börjat utforma idéer kring hur en kampanj ska se ut. Vi vill gärna veta 

om ni har synpunkter eller idéer kring detta, maila 

till Jonas.bane@klimataktion.se om du vill göra inspel eller vara med i 

kampanjgruppen.   

 

Bevara isbjörnen eller låta den dö?     

På senaste styrelsemötet lyftes frågan om Klimataktion behöver en ny profilering i 

sin logotyp. Synpunkter inkom på att isbjörnen är en klassisk symbol inom 

miljörörelsen, men att den också kan verka gammaldags/oseriös för nya 

medlemmar som tycker att klimatfrågan handlar om mer än isbjörnarna. Mot det 

ställdes också om huruvida det är ostrategiskt att byta logga när vi nu har en 

symbol som synts mycket i samhällsdebatten. Vi vill veta vad våra medlemmar 

tycker! Skriv gärna direkt till oss på info@klimataktion.se eller kommentera frågan 

på vår facebooksida.    

Aktiviteter    

Medborgarutredningen 

ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm  18 april kl. 19.00 

Medborgarutredningen fortsätter engagera många och nu har vi sex cirklar igång 

som jobbar vidare med att undersöka hur vårat samhälle skulle kunna fungera 

istället. Nästa seminarium i Medborgarutredningsserien är på temat Utbildning och 

http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=f7a063873b&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=f7a063873b&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=708e40cf9e&e=1d009a2c96


 

kommer inledas av Gitte Jutvik-Guterstam, utbildningsansvarig WWF, och Tjia 

Torpe, f.d. rektor och skol- och kulturborgarråd. Moderator är Stina Oscarsson.  

 

ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm   9 maj kl. 19.00 

Tema: Ekonomi 

Mer info kommer på hemsidan.  

 

Möte KlimatSverige 

ABF-Huset Sveavägen 41, Stockholm  22 april kl. 17.00 - 21.00 

KlimatSverige kallar in till möte för referensgruppen, samt för enskilda aktivister. 

Första delen av mötet består av seminariesamtal om klimaträttvisa, där utvalda 

representanter från nätverket KlimatSverige diskuterar hur man kan gå vidare med 

rättvisearbetet efter COP21. Andra delen är till för referensgruppen, då man ska 

diskutera hur arbetet med KlimatSverige ska se ut och utformas. Anmälan 

görs här. 

 

Växjö – världens första fossilfria kommun? 

Stadsbiblioteket, Halmstad, våning 2,  20 april kl. 18.30 - 19.30. 

Växjö kommun ligger i framkanten i arbetet med klimat och hållbarhet – tack vare 

samarbete överpartigränserna. Klimataktions Halmstadgrupp har bjudit in samtliga 

partier för att delta i diskussioner om hur detta arbetet ska se ut. Gruppen har även 

författat ett brev med synpunkter på nuvarande handlingsplan. Inledning hålls av 

Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande(M). 

    

 

Att betala medlemsavgiften är enkelt, och jätteviktigt för att vi ska 

kunna fortsätta driva klimatfrågorna! Samtliga i Klimataktion 

jobbar helt ideellt, och alla inkomster går oavkortat till föreningens 

verksamhet.  

http://klimataktion.se/medlem/betala/    

    

  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 
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