Maj 2016
Hej Xxxxxxx!
Maj månad präglas av kampen mot kolet. Den internationella kampanjen ”Break
free from fossil fuels” samlar många simultana aktioner i flera länder under första
halvan av maj. För oss i Sverige gäller det framför allt kampen mot försäljning av
Vattenfalls tyska kolgruvor och för att förmå den svenska regeringen att inte låta
det statsägda bolaget slutföra den. Många åker för att medverka i Ende
Geländekampanjen i Lausitz i Tyskland. I Stockholm startar kampanjen mot den
kolkraftdrivna delen av Värtaverket. Och ett upprop för” Fossilfritt Sverige 2030 och
Klimatriksdag 2018” ligger i startgroparna. Ett remissvar på Miljömålsberedningens
betänkande om en klimatlag ska lämnas in. Så det är bara att fortsätta kämpa fast
det snart är sommar ………

Stoppa klimatbrottet – sälj inte Vattenfalls kolgruvor
Varje onsdag aktioner utanför Vattenfalls huvudkontor i Solna och senast i
samband med Vattenfalls årsstämma. Flera organisationer samarbetar kring detta.
http://klimataktion.se/2016/04/26/klimataktivister-protesterar-mot-regeringenskolforsaljning-vid-vattenfalls-arsstamma/
Samuel Jarrick som Faust sålde sin själ till djävulen Anders Lennartsson utanför
Vattenfalls kontor:
http://klimataktion.se/2016/04/30/vattenfall-saljer-sin-sjal-till-djavulen/
Läs artikeln i SvD Debatt av klimatpotentaterna Naomi Klein, Jonas Rockström och
Bill McKibben:
http://www.svd.se/vattenfalls-forsaljning-maste-stoppas/om/naringsliv:debatt
I en annan debattartikel skriver Jonas Bane från Klimataktion och sex andra
organisationer att Vattenfalls försäljning måste stoppas. Regeringen kan som
ägare fatta beslutet att Vattenfalls kolgruveprojekt i Tyskland ska avvecklas, skriver
debattörerna:
http://www.etc.se/debatt/regeringen-maste-ta-sitt-klimatansvar

Skriv till Damberg eller Löfvén om Vattenfallsförsäljningen - nu!
Problemet ligger på regeringens bord. Alla uppmanas skriva till regeringen och

protestera, med hjälp av Fossil Free eller Greenpeace:
http://gofossilfree.org/se/stoppa-kolforsaljningen-maila-stefan-lofven/
https://signby.me/se/arguments/lat-kolet-brinna-lofven

Ende Gelände-aktionen i Tyskland
Flera tusen aktivister från olika länder förväntas komma till Lausitz för att hjälpa
den tyska opinionen att protestera mot gruvdriften och försöka stoppa
försäljningen. Från Stockholm och Göteborg går bussar den 12 maj. Läs mer:
http://klimataktion.se/2016/04/03/det-ar-nu-vi-har-chansen-stang-vattenfallskolgruvor/
http://klimataktion.se/2016/04/11/vattenfall-kolforsaljning-fordoms/

Noll kol i Värtan 2018
Stockholms stad är delägare i kolkraftvärmeverket i Värtan. Det orsakar lika
mycket koldioxidutsläpp som biltrafiken. Kolet kan ersättas med biodrift, vilket
redan nu prövas i en ny anläggning. Men ägaren Fortum vill vänta till 2030 med att
helt fasa ut kolet. Avveckla kolkraften i Värtan senast 2018 kräver nu Klimataktion
Stockholm, Jordens Vänner Stockholm och Fossil Free Stockholm. Den 13 maj
startar kampanjen med överlämnande av uppropet till politikerna i stadshuset. Läs
uppropet här:
http://klimataktion.se/2016/05/05/avveckla-kolkraften-i-vartan-senast-2018/
Du som vill medverka i kampanjen, kontakta Yngve
Sundblad,stockholm@klimataktion.se

Start på träffpunkt Club Artevist – to future with love
På Café Magnolia, Blecktornsgränd 9 i Stockholm, T- Mariatorget startar nu ett
pilotprojekt med klimat-kulturcafé och träffpunkt av Klimataktions kulturarbetare i
samarbete med Scenkonstgruppen m fl. En fortsättning på Klimataktions
filmfestivaler 2014 och 2015. Inträde 100 kr inkl dryck.
31 maj kl visas teaterföreställningen Grismanifestet. 7 juni visas film, vilken
meddelas senare. För närmare info håll koll på Klimataktions hemsida och

Facebook. Kontaktperson: Katta Nordenfalk, stockholm@klimataktion.se

Isbjörnen - ja!
Vår fråga i förra medlemsbladet om isbjörnsloggans vara eller icke vara fick det
rungande svaret från flera medlemmar att den ska vara kvar. Styrelsen tackar för
responsen och funderar på om det går att uppdatera vår coola isbjörn på något
sätt. I så fall återkommer vi.

Månadens fråga - är klimatriksdag 2018 en bra idé?
I juni 2014 hölls Sveriges första folkriksdag för klimatet. 600 personer träffades i
Norrköping och höll riksdag med motioner i dagarna tre. Jätteroligt och intressant
för oss som var med även om medieintresset inte var stort.
http://klimatriksdag2014.se/
Nu har Klimataktion och ”fortsättningsföreningen” Klimatriksdag gått samman i
kampanjen ”Fossilfritt Sverige 2030 och Klimatriksdag 2018”. Kampanjen står i
startgroparna och söker flera organisationer och enskilda som vill jobba för en
sverigekampanj för lokalt omställningsarbete mot målet ett fossilfritt Sverige 2030,
med en första avstämningsetapp via en klimatriksdag våren 2018 - valår.
Vad tycker du som medlem? Är en klimatriksdag en bra idé? Hur borde den
jobba? Skriv vad du tycker till info@klimataktion.se, eller kommentera på vår
facebook-sida.

Medborgarutredningens fortsättning
Under hösten 2015 och våren 2016 har Klimataktion och ABF haft nio välbesökta
seminarier som följts av studiecirklar vilka samlat 60 personer i fördjupande
studier. En redaktion arbetar vidare med att sammanställa materialet från cirklarna
för att få ut förslagen och lösningarna till våra beslutsfattare och till allmänheten. Vi
behöver hitta en plan för hur vårt framtida samhälle ska se ut och hur vi vill leva
som människor i samklang med naturen. Vilka värden är viktiga? Hur kan vi skapa
ett forum där vi tillsammans håller fokus på kärnfrågorna i en tid där vi lätt

distraheras och blir beroende av vardagliga lyckosubstitut? Vi sammankallar till ett
första möte i början av september. Välkommen att anmäla dig senast 20 juni till
kontaktperson Elisabeth Lundqvist, vilja_o@hotmail.com

KlimatSverigenätverket samlades i april
På senaste nätverksmötet 22 april deltog ett 50-tal personer från nära 20
organisationer. På dagordningen en paneldebatt om klimaträttvisa:
http://klimataktion.se/2016/04/28/klimatrattvisa-pa-tapeten/
Information och diskussioner om organisationernas kampanjer och hjärtefrågor,
liksom om hur nätverket ska agera och organisera sig:
http://klimatsverige.se/klimatsverige/klimatsveriges-mote-22-april/

Almedalen 3 – 10 juli
Klimataktion kommer att dela tält med tidningen Syre under Almedalsveckan 3 –
10 juli. För idéer om innehåll, och särskilt om du kommer vara där, kontakta gärna
Jonas Bane, jonas.bane@klimataktion.se

Ny styrelse i Klimataktion Stockholm
Stockholmsföreningen har fått ny styrelse med gamla och nya ledamöter: Anders
Berndes, Anita Leal, Nina Naim och Rikard Rehnbergh omvaldes. Nyvalda är
David Jacobsson, Christiane Furnkranz, Tobias Nyblom och Evangelina
Lindberger. Kontakt: stockholm@klimataktion.se

Skriv gärna på Klimataktions hemsida
Mejla din text och ev foto eller annan bild
till webbredaktion@klimataktion.seRedaktionen hjälper dej vid behov. Texten skall
helst ha högst 2 500 tecken. Om längre, ska en kort resumé skrivas – därefter en
länk till ett fullständigt dokument. Redaktionen kan redigera texten i dialog med dej.

Huvudredaktör ärAnders.Bengtsson@klimataktion.se
http://klimataktion.se/

Bli månadsgivare eller sätt in en hacka till Klimataktions
Indienprojekt
Pg 65 49 47 – 1
Partnerorganisationen Srushtidnyan i Mumbai fortsätter med sitt pedagogiska
hållbarhetsprojekt i sju skolor i Mumbai och tre skolor på landsbygden i Western
Ghats-området. Klimataktion Stockholm medfinansierar projektet genom en
särskild insamling. Om du kan lämna enstaka bidrag eller bli månadsgivare så
hjälper du till jättemycket! Uppge ditt namn och e-postadress på inbetalningen.

Har du inte betalat din medlemsavgift för 2016?
Det går att sätta in den antingen via Klimataktions
hemsida:http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194
eller via internetbank eller på vanlig giroinbetalningsblankett till
Pg 46 85 10 - 3 eller Bg 286-2423.
Ordinarie medlemsavgift: 200 kr/år. Studerande, sjukskrivna, pensionärer,
arbetslösa och ungdomar upp till 20 år: 100 kr/år. Livstidsmedlem: 2 000 kr.
Märk inbetalningen med ”medlem 2016” plus din e-postadress (viktigt!). Ditt
medlemsnummer: xxxxxxx

GLAD FÖRSOMMAR önskar vi i styrelsen för Klimataktion!

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion.
Jag vill inte ha detta medlemsbrev Ändra inställningar

