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Hej medlem!  

 

Det har varit en bråd höst för klimatrörelsen i Sverige och i världen. Först gällde 

det att åstadkomma breda manifestationer den 29 november för påtryckning på 

förhandlande stater att få ett bra klimatavtal till stånd. Se rapport i föregående 

medlemsbrev. Sedan att på plats i Paris bevaka och synliggöra det folkliga trycket i 

hela världen, genom hundratals NGOs och tiotusentals engagerade medborgare 

och aktivister. Med Köpenhamndebaclet 2009 i gott minne och nyligen timade 

terroristattentat som en mörk fond för alla bra aktiviteter som trots detta ändå ägde 

rum i Paris, åstadkoms en mycket stark och bred mobilisering. Det kan vi känna 

oss glada och stolta över. Här kommer korta sammanfattningar och länkar för att 

läsa vidare.  

   

Parisavtalet  

  

Miljörörelsen ville ha ett rättvist och bindande avtal. Hur blev det? Bindande i legal 

mening blev det i vissa delar, i andra frivilligt. Det finns inga sanktioner, men 

däremot uppföljningsstationer. Och åsikterna går isär när det gäller huruvida det 

blev rättvist eller inte, särskilt när det gäller kompensation och anpassning för 

drabbade och sårbara länder och ursprungsfolk. Det helt nya och något 

överraskande är att 2-gradersmålet skruvats till så att man ska sträva efter att 

uppvärmningen av atmosfären inte ska överstiga 1,5 grader i förhållande till 

förindustriell tid (nu ligger uppvärmningen på +1 grad). Den officiella bilden av 

klimatavtalet är ljus. Eller snarare är förhandlarna lättade över att resultatet inte 

blev ett nytt Köpenhamn? Men bilden från miljörörelsen, forskare och debattörer är 

kritisk över lag. 

FN:s pressmeddelande och sammanfattning av avtalet: 

http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21/ 

Svenska regeringens pressmeddelande: 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/klimatavtal-klubbat-i-paris/ 
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Supermiljöbloggen har gjort en kort och bra sammanfattning av klimatavtalet, punkt 

för punkt: 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/12/sammanfattning-av-det-nya-

klimatavtalet 

  

Kommentarer till avtalet från miljörörelsen, forskare, 

debattörer   m fl 

   

Jonas Bane, talesperson för Klimataktion, säger i ett pressmeddelande bland 

annat att avtalet är svagt då det saknar specifik text om vilka utsläppsminskningar 

och åtgärder som ska garantera att klimatmålet nås. Fattiga länder blir även 

fortsättningsvis utlämnade åt rika länders goda vilja. Och skrivningen om att 

världen ska uppnå nollbalans mellan mänskliga utsläpp av koldioxid och planetens 

förmåga att absorbera koldioxid någon gång under andra halvan av detta sekel är 

alltför vag. 

http://klimataktion.se/2015/12/14/klimataktion-om-avtalet-trots-lyckade-

forhandlingar-svagt-avtal-utan-tydliga-mal/ 

  

Torbjörn Vennström, aktiv i Klimataktion, kommenterar på debattsidan i 

Dagens ETC att det krävs en fortsatt folklig klimatkamp. Här i Sverige behöver vi 

ägna oss åt press på regeringen när det gäller Förbifarten, Vattenfall, 

utsläppsrätterna mm. Ska vi hejda den globala uppvärmningen vid +1,5 grader 

krävs att Sverige och andra rika länder är nära fossilfria redan 2030, och hela 

världen 2050-2060. 

  

Kritisk till avtalet är också Ellie Cijvat, ordförande Jordens vänner, som bland 

annat menar att avtalet är vilseledande greenwash då det inte finns bindande årtal 

eller procentsatser för minskade utsläpp: 

http://www.jordensvanner.se/2015/parisoverenskommelsen-inget-genombrott 

  

De fem PUSH-delegaterna vid klimatmötet, bland andra Hanna Lidström , är 

också kritiska men anser övervägande att avtalet är en seger för den globala 
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miljörörelsen. Positivt är bland annat att det nu sätts ett 1,5-gradersmål, och att alla 

länders åtaganden ska ses över vart 5:e år utan möjlighet att sänka ambitionerna. 

https://pushtocop.wordpress.com/ 

  

Ett antal debattörer bl a från PUSH, Scouterna, KFUM, Powershift Sverige m fl 

pekar i en debattartikel ut vad som nu behöver göras i Sverige för att uppfylla 

avtalet och ersätta 2 gradersmålet med 1,5 graders mål. Artikeln adresserad till 

regeringens Miljömålsberedning: 

http://www.etc.se/debatt/nu-behovs-nya-mal-sveriges-klimatpolitik 

  

Aktivister och styrelseledamöter från Latinamerikagrupperna i Paris menar 

att avtalet är vagt och inte innehåller några konkreta åtgärder för att klara 

klimatkrisen. Det är klimatrörelsen som nu måste driva klimatarbetet framåt. 

http://latinamerikagrupperna.se/sv/reportage-sv/det-blir-vi-som-maste-driva-

klimatarbetet-framat 

  

Annika Jakobsson, chef för Greenpeace Sverige säger i sitt pressmeddelande 

att klimatet inte bryr sig om vad som står på ett papper, utan om mänskligheten 

slutar att elda med kol och olja. 

http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/Greenpeace-

Klimatavtalets-ord-maste-leda-till-handling/ 

  

Fler kommentarer, bl a från Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen: 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/12/reaktioner-pa-klimatavtalet-antligen-

en-framgang 

  

Kommentar från Bill McKibben, grundare av 350.org, i artikeln Startskottet har 

gått – så varför springer vi inte? Om behovet av att miljörörelsen snabbar på mer 

än någonsin nu. 

http://www.etc.se/klimat/startskottet-har-gatt-sa-varfor-springer-vi-inte 

  

Läs kolumn av George Monbiot, författare och intervju med James Hansen, 

forskare, i The Guardian: 

http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2015/dec/12/paris -
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climate-deal-governments-fossil-fuels 

  

http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/12/james-hansen-climate-

change-paris-talks-fraud 

  

Andra kommentarer till avtalet från forskare, tankesmedjor, debattörer m fl: 

http://www.etc.se/utrikes/varldens-lander-har-antagit-ett-globalt-

klimatavtal?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget&utm_content=www.etc.se 

  

Intervju med forskaren Johan Rockström i Expressen: 

http://www.expressen.se/nyheter/parisavtalet-i-7-punkter--experten-forklarar/ 

  

Kommentar från Johan Ehrenberg, chefredaktör ETC: 

http://www.etc.se/analys/nej-klimatkonferenser-kan-inte-radda-varlden-men-du-kan 

  

Kommentar från Beatrice Rindevall, Supermiljöbloggen och kolumnist i ETC: 

http://www.etc.se/ledare/toppmotet-har-visat-ovantade-ljusglimtar-i-klimatfragan 

  

Kommentar från Kjell Vowles, Effekt magasin: 

http://effektmagasin.se/en-vecka-sedan-paris/ 

  

Kommentar från Shora Esmailian, kolumnist i ETC: 

http://www.etc.se/kronika/de-fattiga-ar-parisavtalets-forlorare 

  

Kommentar från Rikard Warlenius, humanekolog: 

http://www.dagensarena.se/opinion/rikard-warlenius-15-gradersmalet-kan-inte-tas-

pa-allvar/    

Den franska och internationella miljörörelsen i Paris 

  

Huvudarrangören för miljörörelsernas möte i Paris var Coalition Climat 21, en 

paraplyorganisation för ett hundratal franska och internationella miljörörelser. De 

planerar träffas i februari i Berlin. Drivande under Parisveckorna var Alternatiba, 
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en fransk omställningsrörelse med cirka 1000 lokalgrupper, som vuxit sig stark 

under det senaste året, och som var huvudarrangörer för Globale Village of 

Alternatives helgen 5-6 dec i Montreuil. De arrangerade även manifestationen vid 

Eiffeltornet den 12 december. Bland andra Jordens vänner och Attac var också 

drivande i de gemensamma samlingarna som hölls i Kulturhuset 104 veckan efter, 

under Climate Action Zone (le Zac). Plus en massa andra organisationer inte minst 

från Tyskland. 350.org var huvudarrangör för Red Lines-manifestationen lördagen 

den 12 december. 

 

De olika grupperna från olika länder och organisationer höll till i första hand i 

Kulturhuset 104, men även i det utrymme som reserverats för NGOs bredvid 

klimatmötet på Le Bourget. Och inte minst arrangerades ett stort antal seminarier 

och rundabordssamtal. Christiane Furnkranz för KlimatSveriges Parisgrupp deltog i 

flera interna planeringsmöten. Många av oss ställde upp frivilligt som volontärer 

(benevoles) både i Montreuil och Le Zac, och många fler var med och förberedde 

aktioner. Det förekom många spontana rallyes eller flash mobs, inte minst på Le 

Bourget. Stämningen var mycket positiv hela tiden, summa summarum en 

stärkande upplevelse för oss aktivister som tog oss till Paris. 

http://coalitionclimat21.org/en 

https://alternatiba.eu/en/ 

https://www.foeeurope.org/ 

https://france.attac.org/ 

http://350.org/paris/?akid=9642.613115.0GQ0q5&rd=1&t=2 

   

Rapporter från miljörörelsernas Paris 

  

Shora Esmailian i Paris för ETC: 

http://www.etc.se/utrikes/stora-demonstrationer-i-paris-under-lordagen 

  

Christiane Furnkranz, tre parisartiklar i Miljömagasinet och Rikard Rehnbergh, 

en stor sammanfattande artikel, finns tyvärr bara i papperstidningen. 
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Karin Wahlgren, reserapporter från Paris till Klimataktions hemsida: 

http://klimataktion.se/2015/12/07/paris-196-stolars-toppmote/ 

http://klimataktion.se/2015/12/09/paris-kvinnorna-i-frontlinjen-for-global-kamp-mot-

klimatforandringar/ 

http://klimataktion.se/2015/12/11/paris-svenskmanifestation/ 

http://klimataktion.se/2015/12/14/paris-manifestationer-i-protest-och-gladje/ 

  

Kjell Vowles, Effekt magasin, bilder och filmer från Paris samt kommentar till 

avtalet: 

http://effektmagasin.se/svenska-aktivister-manifesterade-i-paris/ 

http://effektmagasin.se/30-bilder-fran-manifestationerna-i-paris/ 

   

Möten, seminarier och kampanjer i början av 2016 

   

11 jan Vad uppnådde klimatkonferensen i Paris? 

Hur är Sveriges hållning? Seminarium på ABF Stockholm, Sveavägen 41, kl 18.00 

med medverkan från Anna Lindstedt, regeringens klimatambassadör, Stina 

Bergström (MP), och Nina Ekelund från näringslivsnätverket Hagainitiativet. 

Moderator Samuel Jarrick, Klimataktion. Arr ABF och Klimataktion. 

http://abfstockholm.se/event/2016/01/vad-uppnadde-klimatkonferensen-i-

paris/?back=http://abfstockholm.se/kalendarium/?when=365 

  

14 jan 2016 Vart går klimatrörelsen i Sverige efter COP 21 i Paris? 

KlimatSveriges kick-off efter klimatmarscher och Parisevent. Samling för fortsatt 

samarbete och aktioner mellan nätverkets organisationer och mellan de olika orter 

i Sverige som anordnade manifestationer 29 nov. Inledning om klimatavtalet, 

diskussion om kampanjer 2016, diskussion om nätverket KlimatSveriges fortsatt 

roll inom klimatarbetet i Sverige och internationellt. Plats: ABF Stockholm, 

Sveavägen 41, kl 18-21. 

http://klimatsverige.se/uncategorized/klimatrorelsen-efter-cop21-i-paris/ 

  

18 jan 2016 Påbörjas kampanj mot Vattenfall av Greenpeace och andra 
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organisationer. 

 

Vårens seminarieserie i Halmstad ”Hur möter vi klimathotet?” 

Klimataktion arrangerar i samarbete med ABF, Stadsbiblioteket och 

Hallandsposten med ett seminarium varje månad t o m maj, kl 18.30 på 

Stadsbiblioteket. 

 

20 jan Studiecirkel/strategimöte, ABF-huset Bolmensgatan 11, med fortsättning 

varje onsdag, samma tid och plats, förutom var tredje onsdag, då vi har 

klimatföreläsningar på Stadsbiblioteket    

27 jan Klimatkonferensen i Paris - framgång eller besvikelse? Karin Wahlgren, 

medlem i Klimataktions styrelse och KlimatSveriges samordningsgrupp. 

Stadsbiblioteket kl 18.30. 

 

17 feb Cykla för klimat och hälsa Lars Strömgren, ordf Cykelfrämjandet. 

Stadsbiblioteket kl 18.30. 

 

 

  

18 jan 2016 Medborgarutredning: Land och stad, Stockholm 

ABF Stockholm, Sveavägen 41, kl 19. Medverkande Karolina Isaksson, 

trafikforskare, och Göran Greider, debattör och chefredaktör. Moderator: Stina 

Oscarsson. En studiecirkel kommer att bildas på detta tema. Referat och filmning 

av seminarieserien finns på webben, se nedan. 

http://klimataktion.se/medborgarutredningen/ 

  

6, 8 – 11 feb i Stockholm - Grismanifestet på Teater Brunnsgatan 4, 

Stockholm 

Scenkonstgruppen, som är en av de anslutna organisationerna till KlimatSverige, 

har premiär den 6 feb på sin pjäs Grismanifestet, en monolog från en kvinna som 

inte passivt står ut med att se på när mänskligheten kollektivt fördärvar klimatet. I 

varje föreställning ingår ett publiksamtal där representanter från natur-, djur- och 

miljöorganisationer och inbjudna gäster diskuterar de frågor som väcks. Pjäsen 

kommer under våren att turnera runt i Sverige. Skådespelare Nadja Franke. Manus 
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och regi Patrik Franke, scenograf Lars Jansson. Klimataktion samarbetar med 

Scenkonstgruppen i denna föreställning. 

Biljetter kan köpas via Ticnet:  http://www.ticnet.se/artist/grismanifestet-

biljetter/966428 

  

15 feb 2016 Medborgarutredning: Vårt dagliga bröd, Stockholm 

Tid och plats som ovan. Medverkande meddelas senare. 

http://klimataktion.se/medborgarutredningen/ 

 

  

 

Klimataktions årsmöte blir den 20 mars kl 13 – 17 i Stockholm 

     

Boka in datumet i era almanackor! Vi återkommer med inbjudan. 

    

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 

från oss i styrelsen för Klimataktion 

   

  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 

Jag vill inte ha detta medlemsbrev    Ändra inställningar 
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