Februari 2017
Hej medlem!
Året startar med både glädjande och betungande politiska beslut, men också av
hög aktivitet inom flera motståndsrörelser. Klimataktions aktiva medlemmar jobbar
för fullt med organiseringen av bl a Peoples Climate March, olika seminarium och
diverse remissvar. För varje dag som går behöver vi bli bättre på att samarbeta
både sinsemellan och med andra organisationer.

Den nya klimatlagen bra, men inte tillräcklig
I dagarna presenterade Regeringen en ny strategi för svensk klimatpolitik. I
förslaget ingår en klimatlag, som binder riksdagens arbete till miljömålen. Dessutom
ska ett klimatpolitiskt råd tillsättas för att syna nya lagar ur ett långsiktigt perspektiv,
likt det finanspolitiska rådet. Strategin är välkommen men kan givetvis förbättras.
Anmärkningsvärt är att 7 partier (utom SD) har enats om förslaget och det bör
skapa en mer långsiktig politik på klimatområdet. Dock är 85% minskade utsläpp till
2045 för lite och för sent för ett rikt land som Sverige. För en viss chans att klara
oss under 2 grader behöver hela världen vara fossilfri till 2050. Sveriges ambition
bör vara 2030.
Svenskarnas utsläpp är fortsatt höga på konsumtionsfronten, och klimatstrategin
måste också backas upp av åtgärder som främjar hållbar konsumtion och cirkulär
ekonomi.
Läs Talesperson Jonas Banes kommentar här.

Minskning av utsläppsrätterna röstas igenom i EU
Denna veckan röstade EU-parlamentet igenom en mer ambitiös klimatpolitik för
EU’s system för handel med utsläppsrätter, ETS. Från 2021 kommer antalet
utsläppsrätter årligen minska med 2,2%. Utskottet hade kommit fram till att den
minskning med 2,4% var nödvändig för att EU skulle hålla sig inom ramarna för
Parisavtalet, men detta blev inte underlag för votering eftersom den konservativa
gruppen EPP, där bl a M och KD ingår, för några dagar sedan protesterade.
Anledningen var att man inte tyckte det var skäligt att minska så mycket om t.ex.
USA skulle hoppa av Parisavtalet. Christopher Fjellner (M) anser inte att Europa
borde gå före i den utsträckningen, “det räddar inte klimatet”. Frågan är om det

räddar klimatet mer att sänka ambitionsnivån för att matcha Trump.

Nordea ut ur North Dakota Pipeline
Nordea har äntligen annonserat att de drar ut samtliga investeringar i företagen
som exploaterar marken i North Dakota för att bygga en pipeline. Om detta är ett
ställningstagande eller ett resultat av successivt högre påtryckningar återstår att se.
Förhoppningsvis leder detta till att både Nordea och andra banker ser över sina
finanser och uppdaterar sina investeringspolicys.

PEOPLES CLIMATE MARCH 2017
Planeringen är igång för att återigen genomföra den globala People’s Climate
March. Denna gång är det den amerikanska rörelsen som valt 29 april till
marschdatum. Anledningen är att det är dagen då D. Trump har suttit 99 dagar vid
makten som USA’s president, och det är tradition att landet på den 100:e dagen gör
en utvärdering av arbetet ditintills.
Vi uppmanar alla medlemmar att samla sig med lokala grupper runt om i landet och
anordna egna marscher. I Stockholm planeras en stor marsch med flera grupper
som samarbetar, bl a Klimataktion, Jordens Vänner och Greenpeace.
Kommer du anordna en marsch? Eller vill du hjälpa till med organiseringen i
Stockholm? Vi behöver folk! Kom på planeringsmöte nu på söndag 19/4 kl. 12 på
ABF-huset i Stockholm.

Seminarium om Österleden - Dags att agera!
22 feb kl 18.00-20.30 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm - fri entré!
Österleden eller Östlig förbindelse som den även kallas är en sexfilip motorväg i
tunnel mellan Nacka och Ropsten. Att fortsätta bygga ut motorvägarna runt
huvudstaden är vansinne. Kom och lyssna till lokalpolitikernas debatt, medverkar
gör bl a Daniel Helldén(MP), Trafikborgarråd i Stockholm, Hans Peters (C )
kommunalråd i Nack, Rickard Warlenius (V) kommunfullmäktige i Stockholm samt
representanter för miljö- och klimatorganisationer.

“Att så ett frö av tvivel” av Stina Oscarsson
14 Mar kl 17.00-18.00 i ABF-husets Foajé på gatuplan, Sveavägen 41
Dramatikern och regissören Stina Oscarsson har skrivit en uppsättning texter
baserade på tankegångar som kommit upp under Medborgarutredningens arbete.
Tillsammans med 11 skådespelare anordnas en reading av manuset i foajén på
ABF-huset i Stockholm. Fri entré.

Klimatriksdagen 2018 – håll utkik efter mobiliseringsmöte i
Stockholm
Det kommer att finnas på Klimataktions och Klimatriksdagens hemsidor.
Motionstiden för klimatförslag har nyligen beslutats, det blir 1 april 2017 – 1 feb
2018. Läs här om huvuddragen: http://klimatriksdagen.se/motioner/
Vi kommer snart att bjuda in till ett möte i Stockholm för att presentera olika
arbetsuppgifter som ligger framför oss, och vilka arbetsgrupper som finns. På
KlimatSveriges nätverksmöte 11 feb anmälde sig ganska många intresserade. Vi
behöver ett gäng som jobbar med t ex att ragga stödjare och sponsorer, lägga
själva programinnehållet med talare, seminarier, artister, med kommunikation och
presskontakter mm.
Kontaktpersoner: Torbjörn Vennström, tv@tvennstrom.se och Karin
Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com.

Kommande årsmöten i Klimataktion
8 mars kl 18.30 på ABF. Årsmöte i Klimataktion Halmstad.
27 mars kl 18 på ABF, Sveavägen 41. Årsmöte i Klimataktion Stockholm.
9 april kl 13 i Hälsans Hus, Fjällgatan. Årsmöte i Klimataktion,
riksorganisationen.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan ett par veckor innan. Alla
betalande medlemmar kommer att få en inbjudan via vanlig post, med information
om medlemsavgiften för 2017.

Din medlemsavgift för 2017

(…… med frivilligt stöd till Klimatriksdag 2018)
Vi behöver din medlemsavgift för att genomföra Klimataktions verksamhet. Sätt in
den antingen via Klimataktions
hemsida: http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194
eller via internetbank eller på vanlig giroinbetalningsblankett till pg 468510 - 3 eller
Bg 286 - 2423.

Märk inbetalningen med ”medlem 2017” plus din e-mailadress (viktigt!), gärna även
medlemsnummer. Ditt medlemsnummer är: 20,289
Ordinarie medlemsavgift: 200 kr/år. Studerande, sjukskrivna, pensionärer och
ungdomar upp till 20 år: 100 kr/år. Livstidsmedlem: 2 000 kr.

Om du dessutom vill stödja Klimatriksdag 2018, ange ”KR” samt summan du vill
bidra med. (Exempel: ”KR 300”. Tillsammans med ordinarie medlemsavgift 200 kr
sätter du då in totalt 500 kr.)

