
 

 

Mars 2018 
Hej Anders! 

 

Kampanjen om fossila subventioner har varit framgångsrik och nu lyfter även 

Naturskyddsföreningen frågan under våren. MP ger förslag om ett förbud mot fossila bränslen 

och köttkonsumtionen minskar. Dessutom: ett utdrag från enkätsvaren!    

 

Medlemsavgiften    

Nu är det nytt år och tid att betala medlemsavgiften. Den är avgörande för att vi ska fortsätta 

fungera som organisation! På vår hemsida hittar du all information: 

http://klimataktion.se/medlem/ 

Har du bytt adress under året så får du gärna meddela oss genom att skicka ett mail 

till info@klimataktion.se.   

 

Årsmötet    

Påminnelse om årsmötet för riksföreningen som hålls den 18 Mars kl. 12-16 i Beskowsalen i 

ABF-huset på Sveavägen 40. Vi uppmärksammar Klimataktions 10-årsjubileum med reflektioner 

från några av våra grundare. Ta gärna med en egen kopp om ni har en! Vi bjuder på fika!  

 

Fossila Subventioner-kampanjen     

Kampanjen har samlat in ca 800 underskrifter på sina två veckor, men vi behöver bli fler! Hjälp till 

att samla in genom att sprida kampanjen i dina flöden, det är viktigt att den här frågan samlar 

tillräckligt mångas intresse! 

https://www.mittskifte.org/petitions/rensa-i-fossilrabatten 

 

I samband med kampanjen skickade vi också ut frågor till medlemmarna i skatteutskottet kring 

hur de ställde sig till ett utfasande. Än så länge har vi bara fått in två svar.    

MP: Förbjud Fossila Bränslen 2030    

Fridolin och Lövin skrev för ett tag sedan på DN’s debattsida att de vill driva igenom ett förbud på 

fossila bränslen för fordon till 2030. Det här är givetvis något vi i Klimataktion applåderar. Dock 

borde det här vara något som alla svenska partier ställer sig bakom i och med det nationella 

målet om en fossilfri fordonsflotta 2030. 

http://klimataktion.se/medlem/betala/
mailto:info@klimataktion.se
https://maps.google.com/?q=Sveav%C3%A4gen+40&entry=gmail&source=g
https://www.mittskifte.org/petitions/rensa-i-fossilrabatten


 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mp-stopp-for-fossila-drivmedel-efter-2030    

  

 

Köttkonsumtionen minskar!      

Normkritiken och allmäninformation har fått genomslag och för första gången sedan 1990 

minskar nu köttkonsumtionen i Sverige. Mellan 1990 och 2017 ökade den svenska 

köttkonsumtionen med 41%, från 60 till 88 kg kött per capita och år, men nu har den alltså börjat 

dala. 2,6% låter inte som mycket, men det motsvarar 2,2 kg kött per person. 

https://www.aftonbladet.se/matdryck/a/kaBn6a/rekordstor-minskning-av-kottatandet 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2018/03/mindre-kott-at-folket 

  

 

Norge får öppna nya oljefält      

Norge ger fortsatt dubbla signaler i klimatarbetet. Oslo tingsrätt dömer till staten och oljebolagens 

fördel i omtalade rättsfallet som Greenpeace drog igång förra året. Fallet berör de licenser som 

norska staten beviljade 13 oljebolag i maj 2016, strax efter att Norge som första land skrivit under 

Parisavtalet. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/01/04/norska-staten-vann-over-miljoorganisationer-barents-hav-

oppnar-for-oljeborrning 

   

 

Enkätsvar!      

Tusen tack till alla er som svarade på vår Jubileumsenkät! Den gav oss ett bra hum om vad våra 

medlemmar vill och kommer vara underlag för diskussion på årsstämman. Dessutom kommer 

den nya styrelsen känna sin organisation bättre! 

Här kommer ett kort utdrag: 

-Hur länge har du varit medlem? 

[2-5år:56%, 10år:28%, 6-10år:13%, 1år:3%] 

-Är du nöjd eller missnöjd med KA’s arbete? 

[Nöjd:67%, Mkt nöjd:13%, Mindre nöjd:11%, Missnöjd:8%] 

-Vilken aktivitet bör vi lägga mer tid på? (2 svar) 

[Debattinlägg: 47%, Workshops: 41%, Remissvar:28%, Demos:16%, Seminarier:16%] 

-Vilken aktivitet skulle du själva engagera dig i? 

[Demos: 14%, Workshops: 14%, Seminarier, 11%, Debattinlägg: 8%, Remissvar: 8%]   

  

 

Vi som har suttit i Riksstyrelsen det här senaste året vill tacka för ert förtroende och för allt gott ni 

gör för världen. Tillsammans åstadkommer vi mycket och vi tror på att Klimataktion har en roll att 

spela i omställningen. Fortsätt engagera dig för framtiden, ge inte upp! En evighet avgörs nu.    

 

 

/ Riksstyrelsen, bestående av Eva Berlin, Inger Raaby, Ninna Gunnarsson, Pia 

Björstrand, Paul Eriksson, Peter Fritzon, Tomas Lohammar, Roya Hakimnia, Hanna 

Örnskär och Jonas Bane.   
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