Juni 2016
Hej medlem!
Turbulenta tider. Kampen om brunkolet är inte över än, besked tros komma från
regeringen om några veckor. Till dess fortsätter vi pressa regeringen i frågan.
Samtidigt har man äntligen enats om en blocköverskridande och långsiktig
energipolitik. I detta brev kommenterar vi också händelserna i Riksdagen 24 maj i
samband med kol-demonstrationen.Under sommaren kommer vi finnas i
Almedalen, samt jobba vidare med efterforskningarna i flygkampanjen vi planerar.
Inget brev kommer i juli men våra flitiga, engagerade medlemmar fortsätter arbeta
med påverkan och folkbildning.
Fortsätt stå upp för era åsikter, sprid vårt budskap och ta diskussionen för vår
framtid. Vill ni engagera er eller får ni kreativa idéer på aktioner eller liknande,
tveka inte att höra av er till info@klimataktion.se. Och betala gärna
medlemsavgiften så vi håller arbetet vid liv!

Nyheter
Bred överenskommelse kring Sveriges energipolitik
Regeringen, C, KD och M har enats om en långsiktig färdplan för svensk
energipolitik, som i grunden innebär en övergång till 100% förnybart 2040.
Politikerna verkar nöjda men det verkar finnas vissa oklarheter om vad detta
betyder för bl a kärnkraften.
Till viss del är överenskommelsen bra, då den kommer effektivisera arbetet med
att bygga ut den förnybara elsystemet och också ge långsiktiga spelregler för
marknaden att förhålla sig till, men det är också en kompromiss från flera håll.
Vänsterledaren Jonas Sjöstedt ställer sig t.ex. inte bakom överenskommelsen
eftersom den tillåter ny kärnkraft, och Liberalerna lämnade också förhandlingarna
eftersom de är emot en utökning av vindkraften genom de ökade elcertifikaten.

Fortsätt påverka regeringens planerade brunkolsförsäljning
I Stockholm: Som en uppföljning av de manifestationer som ägt rum hittills
planeras att under veckan som kommer uppmana er som bor i Stockholm att ställa
upp med tysta manifestationer med en eller flera banderoller utanför
Näringsdepartementet kl 8-9 varje morgon och utanför Rosenbad kl 17-18 varje

eftermiddag. Om det hinns med även utanför S-kansliet Sveavägen 68 valbart
klockslag. Ta bilder och skicka till regeringskansliet och media. Anmäl dig
tillkontakt@klimatsverige.se eller skriv in dig i detta Exceldokument. De som
genomför "vakten" på respektive dag och respektive plats tar själva ansvar för
material, banderoll, skyltar men viss hjälp kan fås.
Ett nytt flygblad kan laddas ner här.
Kontaktperson: Torbjörn Vennström, tv@tvennstrom.se
I Malmö-Lund: En grupp klimataktivister planerar aktioner stegvis under flera
dagar och fram till midsommar för att påverka socialdemokraterna. Man ska bl a
överlämna Parisavtalet till S-kansliet. De uppmanar grupper i andra städer/orter att
göra något liknande. Kontaktperson Elin Ingersdotter,elin.ingersdotter@gmail.com
På nätet: Deltag på andra sätt i kampen mot kolet, skriv till Damberg eller Löfvén
via Avaaz, Fossil Free eller 350.org, se tips här på Klimatsverigeshemsida.
Eller skriv direkt till Damberg och Löfvén:
Stefan.Lofven@regeringskansliet.se
Mikael.Damberg@regeringskansliet.se
Eller delta i
internetdemonstrationen:https://www.facebook.com/groups/klimatkamp/

Klimataktion ställningstagande kring aktionen i riksdagen 24 maj
Den 24 maj var det stor aktionsdag mot försäljningen av brunkolet till tjeckiska
bolaget EPH. Tillsammans med flera organisationer inom nätverket KlimatSverige
deltog medlemmar från Klimataktion i fredliga aktioner utanför
riksdagshuset. Under den efterföljande riksdagsdebatten utförde en av
Klimataktions medlemmar en aktion, där personen från åhörarläktaren sprutade
färgad saft ur en ketchupflaska. Vätskan var tänkt att symbolisera blodet på våra
händer. Klimataktion var inte med och planerade aktionen och hade inte heller fått
information om att den skulle utföras.
I ett första uttalande gick våra talespersoner ut och stöttade händelsen, då de inte
hade uppfattat att aktionen kunde anses som hotfull. Det var olyckligt och har väckt
reaktioner från fler håll. Aktioner som innefattar våld och hot inte är en del av vår
verksamhet och med mer information om händelsen och reaktionerna därav tar vi
som organisation därför avstånd från aktionen. Vi tar inte avstånd från personen
ifråga men har kritiserat hans handling.

Vi har diskuterat det inträffade i Riksstyrelsen och haft en nyttig diskussion om civil
olydnad och vårt ställningstagande till det. Det är viktigt för oss att vår verksamhet
företräds av fredliga och demokratiska handlingar, samt att det som organisationen
ställer sig bakom är väl förankrat i våra stadgar. Därför kommer vi fortsätta denna
diskussion och eventuellt ta fram riktlinjer för framtida aktiviteter.

Demo mot kolet på Sergels Torg i Stockholm 3 Juni
Trots hotande åskmoln sken solen på de några hundra deltagarna vid förra
fredagens manifestation på Sergels Torg under parollen LÅT KOLET LIGGA –
STOPPA FÖRSÄLJNINGEN AV VATTENFALLS BRUNKOL.
Johline Z Lindholm från PUSH var flitig konferencier för programmet som innehöll
korta tal av Em Pettersson Greenpeace, Jens Holm (V), Kitty Ehn Klimataktion,
Staffan Laestadius författare och debattör, Kajsa Kramming från Föräldravrålet och
Andrea Söderblom-Tay från Jordens Vänner.
Störst uppmärksamhet väckte ”Löfvén” som eldade på ett jordklot med rökmaskin
och porträttlik mask, ett uppskattat bidrag från Skiftet.
Läs Staffans tal här.
Läs mer om aktionen: http://klimatsverige.se/uncategorized/3-juni-mot-kolet

Klimataktions remissvar på Miljömålsberedningens betänkande
Miljömålsberedningen presenterade ett delbetänkande till ett klimatpolitiskt
ramverk den 1 mars i år. Några av Klimataktions kunniga medlemmar har med
anledning av detta tagit fram ett remissvar som vi har skickat in till beredningen.
Här kan du läsa våra synpunkter. http://klimataktion.se/2016/06/13/klimataktionsremissvar-pa-klimatpolitiskt-ramverk/

Aktiviteter
Klimatriksdag 2018 – Årsmöte
Torsdag 16 juni 2016 kl 18.30
Den nya föreningen Klimatriksdagen ska bildas eller snarare ombildas utifrån den
gamla föreningen som hette Klimatriksdag 2014. Nu är det dags att böra planera

för en klimatriksdag som preliminärt kommer att äga rum i början eller mitten av
maj 2018. Då är det valår igen och viktigt att folkviljan följer upp och påverkar vad
som sker, inte minst i valrörelsen. Det behövs fler som ställer upp i föreningen och
olika arbetsgrupper, anmäl dig till Peter Fritzon, se nedan.
Plats för årsmötet: Telefonplan, LM Erikssons väg 26, plan 4. Möjlighet att delta via
Skype. Kontaktperson Peter Fritzon, peter.fritzon@liu.se

Framtidsfest med marknad – 18 Juni Hallandsgården, Halmstad
Lördag 18 juni kl 11 – 17

Underhållning och prova-på för hela familjen under temat ”Hur vi tillsammans
skapar en hållbar framtid”. Arrangerad av Omställning Halmstad i samarbete med
Ekoteket, Klimataktion Halmstad, Hallands Konstmuseum och Studiefrämjandet.

Klimataktion i Almedalen2016
Onsdag 6 Juli 2016 (Seminarium kl 15.00)

Klimataktion är på plats i Almedalen i år igen och kommer hålla i ett seminarium
med KTH-professorn tillika KA-medlemmen Staffan Laestadius. Titeln är
”Klimatet och välfärden – hur Sverige kan gå före i en nödvändig
omställning”. På plats kommer vi också under dagen ha ett bord i ”SYRE”-tältet
på Hästgatan 12 mitt i Visby. Talespersonerna Jonas Bane och Kitty Ehnkommer
också medverka i paneldebatter och moderera samtal. Kom gärna förbi och besök
oss!
Länk till eventet (som vi gärna får hjälp att sprida):
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40287?redir=

Vägs ände! – Förbifart Stockholm en återvändsgränd
12-13 Aug 2016

Ett öppet nätverk av organisationer, grupper och individer som tar ställning mot
fossil infrastruktur samlas kring den 12 -13 augusti kring aktioner, workshops,
kultur, civila olydnadsaktioner mm. Håll utkik efter mer information längre fram.
Kontakt: endoftheroad.sthlm@gmail.com

Sök bidrag till projekt eller aktivitet hos Klimataktion
Du som enskild medlem eller grupp kan söka bidrag till ett mindre projekt eller
aktivitet hos Klimataktion. Det handlar inte om några stora summor, max 5000 kr.
Men det kan bli en hjälp att få något gjort, trycka ett flygblad, göra en affisch,
anordna ett möte etc, dvs något som ni annars inte kunde ha gjort. Skicka in några
rader om vad du/ni planerar, ev samarbetspartners, ev annan ekonomi i projektet.
Du kan söka löpande under hela året eller tills budgeten som avsatts för detta hos
Klimataktion tar slut! Skriv till kontakt@klimatsverige.se

Ny plattform för Klimataktion på remiss till 15 aug
Plattformen har reviderats vid några tillfällen och på årsmötet i mars var frågan
uppe igen. Kunskapsläget är större nu, och ett nytt klimatavtal har slutits. Ett
reviderat plattformsförslag skickas nu ut till medlemmar och andra intresserade för
synpunkter. Har vi förbisett något, är något fel?
http://klimataktion.se/2016/05/08/ny-plattform-for-klimataktion/
Skicka synpunkter senast 15 aug till info@klimataktion.se

Vi i styrelsen önskar er alla en givande och inspirerande sommar!

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

