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Hej xxx! 

 

Vi har i tidigare brev skrivit om Klimatriksdagen – det stora klimateventet för år 

2018! Nu är det 130 organisationer och företag som stöder Klimatriksdagens 

värdegrund. Glöm inte att anmäla dig till klimatriksdagen med early-bird-

rabatt;http://klimatriksdagen.se/anmal-dig/. För att kunna göra detta riktigt bra för 

alla medverkande behöver vi ditt stöd nu!    

 

Inför Klimatriksdagen    

Partidebatten som Klimatriksdagen anordnade i oktober blev mycket välbesökt och 

lyckad. 7 av 8 partier sa på fråga att de ansåg att fossila subventioner skulle tas 

bort, vilket gläder oss eftersom en viktig fråga för Klimataktion är att fossila 

subventioner ska upphöra. Mer om debatten 

på  http://klimataktion.se/2017/10/26/13222/ 

Den 21 november ordnade Klimatriksdagens ekonomiutskott ett samtal kring en av 

klimatpolitiken mest brännande frågor –går det att snabbt ställa om till ett fossilfritt 

samhälle inom ramen för vår tillväxtberoende marknadsekonomi? Eller behövs ett 

paradigmskifte? Medverkande var Staffan Laestadius, professor emeritus i 

industriell utveckling på KTH, ordförande i tankesmedjan Global Utmanings 

klimatråd och Janine Alm Ericson, riksdagsledamot (MP), ledamot i Finansutskottet, 

ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet. Evenemanget blev lyckat och 

välbesökt. 

 

Klimatuppdragen   

Gå gärna in på våra Klimatuppdrag 

(http://klimataktion.se/aktiviteter/klimatuppdragen/) och kolla in månadens 

utmaning. 

http://mailchi.mp/749541e5d3e0/hnmu7ylnqb-1689713?e=1d009a2c96
http://mailchi.mp/749541e5d3e0/hnmu7ylnqb-1689713?e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=e1c77246bb&e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=68204e5690&e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=958e4ccefc&e=1d009a2c96


 

Klimataktion i media   

Klimataktion omnämndes som en av flera gröna, progressiva rörelser som behövs 

för att skapa en hållbar framtid i tidningen Syre, 

sehttps://tidningensyre.se/2017/nummer-209/de-mest-progressiva-behover-

samlas/    

 

Klimataktions talesperson Pia Björstrand har berättat i P1:s Konflikt om sin 

medverkan i det s k Magnoliamålet – lyssna gärna påhttp://sverigesradio.se/konflikt: 

Klimathotet – barnen som stämmer staten. 

 

Schysst jul i Stockholm 

På lördag anordnas "Schysst Jul" i ABF-huset, Sveavägen 41, i Stockholm! 

Klimataktions manlige talesperson kommer hålla en seminariedel på temat " 

Miljörörelsens framtid" Här är länk till eventet: http://schysstjul.se/ 

 

COP 23 

COP23 är precis avslutat! Man har fått på plats en rapporteringsstandard som 

kallas Talanoa, jämställdhetsfrågan har inkorporerats och dessutom har det 

debatterats mycket kring de akuta klimatåtgärderna innan 2020! 

På klimatforhandling.se kan man läsa en bra 

sammanfattning! http://klimatforhandling.se/2017/11/21/slutrapport-fran-

klimatforhandlingarna-i-bonn/    

 

  

Klimataktion behöver ditt stöd! Glöm inte att betala din medlemsavgift – och värva 

gärna en extra medlem! Vi tar också med glädje emot gåvor som stöttar vår viktiga 

verksamhet. Till jul kan man med fördel ge bort ett medlemskap i Klimataktion i 

julklapp! 

  

 

https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=8ab8235585&e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=8ab8235585&e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=a4f927e6ed&e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=e20515dfd7&e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=4dd7e601d3&e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=16f75e5cd6&e=1d009a2c96
https://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=16f75e5cd6&e=1d009a2c96

