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Juni 2015 

Hej medlem!  

 

Maj månad var fylld av spännande seminarier och händelser. Global Action 

Days bjöd på många miljö- och klimatrelaterade evenemang, och nu börjar 

snart sommaren med ledigheter och förhoppningsvis balanserat väder. Men 

innan dess vill vi informera om vad som händer under de sista vårdagarna och 

lite information rörande en händelserik höst. Det märks att klimatförändringarna 

allt oftare står på tapeten i och med FN’s klimatmöte i Paris i december, och 

därför är det extra viktigt med civilsamhällets engagemang under kommande 

månaderna. 

 

   

Almedalen 2015 

            

Almedalsveckan i Visby kommer inträffa 28 juni - 5 juli i år och vara fullspäckad av 

klimatrelaterade evenemang. Klimataktions två talespersoner Jonas Bane och 

Ruth Alice Aniansson kommer vara på plats och medverka i ett flertal aktioner i 

samarbete med bl.a. PUSH Sverige och Fossil Free. En kampanj planeras för 

divestering från olja och kol och en större flashmob planeras till 2 Juli. Samma dag 

kommer Klimataktion att gå med ett flertal andra miljöorganisationer i ett stort 

demonstrationståg under parollen “lämna kolet i marken”. Samling kl 17 på Stora 

Torget i Visby. Vi uppmanar alla Klimataktions medlemmar på plats att boka in 

detta datum och gå med i tåget: 

https://www.facebook.com/events/1601234600146622/ 

 

http://us7.campaign-archive1.com/?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=6f728bcdbb&e=1d009a2c96
http://us7.campaign-archive1.com/?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=6f728bcdbb&e=1d009a2c96
https://www.facebook.com/events/1601234600146622/


 

Vill man medverka i aktionerna på plats kan man kontakta Jonas Bane via 

jonas.bane@klimataktion.se 

 

   

 

Demonstration för rättvis kollektivtrafik 

    

Fackföreningarna inom Stockholms kollektivtrafik planerar för en stor 

demonstration i samband med landstingets budgetmöte den 16 juni. Alla som vill 

får gå med i tåget för att säga nej till höjda SL-avgifter, ställa krav på att 

kollektivtrafiken sköts i offentlig regi och att säkerheten höjs för kollektivtrafikens 

anställda. Tillsammans med Norra Järva Stadsdelsråd (som tidigare demonstrerat 

mot Förbifart Stockholm) vill man verka för “kollektivtrafik för alla”. Samling på 

Norrmalmstorg kl 15 och marsch till landstingshuset. 

 

 

Här kan man följa för mer info: 

https://kollektivtrafikkamp.wordpress.com/ 

 

   

Seminarium om anpassning till klimatförändringarna  

   

Franska Ambassaden i Stockholm och SEI bjuder in till ett seminarium på hög nivå 

om policy-arbete och privata initiativ till klimatanpassning, . Framför allt kommer 

dessa frågor diskuteras från en ekonomisk och politisk vinkel. På plats för att hålla 

presentationer finns bland annat Johan L Kuylenstierna från SEI, Mattias 

Goldmann från Fores och Laurence Tubiana, franska ambassadören för 

klimatförhandlingarna. 

Måndag 15 juni kl. 09.00-13.15 på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i 

Stockholm. 

Seminariet är fullbokat men man kan ännu anmäla sig som reserv: 

https://docs.google.com/forms/d/1j_hywQ2PvV1g9yag5pFppyUew4ur7H-

hCaeu2oO1zhI/viewform 

https://kollektivtrafikkamp.wordpress.com/


 

 

   

 

Koldioxidhalten i atmosfären passerar historisk gräns 

   

2012 passerades gränsen på 400ppm för första gången vid en mätning gjord av 

den amerikanska organisationen NOAA. Nu för några veckor sedan kan man 

konstatera att samma siffra nu passerats som genomsnittligt värde för 

koldioxidhalten på planeten. Data samlas in från 40 platser på planeten och 

sammanställs av NOAA efter någon månad. Talespersoner från organisationen 

hävdar att om vi minskar våra utsläpp med så mycket som 80% idag så kan den 

stigande effekten avstanna, men ytterligare insatser behövs innan den kommer 

börja sjunka igen. 

 

 

Läs mer om rapporten på NOAA’s hemsida: 

http://research.noaa.gov/News/NewsArchive/LatestNews/TabId/684/ArtMID/1768/A

rticleID/11153/Greenhouse-gas-benchmark-reached-.aspx 

 

    

Sommarmingel och lansering av “Nationalekonomi för 

miljöintresserade” 

  

Den 17 juni lanserar tankesmedjan Fores antologin “Nationalekonomi för 

miljöintresserade”, där tio nationalekonomer resonerar kring ekonomi och miljö 

utifrån olika teman såsom tillväxt, BNP, teknikutveckling, styrmedel samt ändliga 

och förnybara resurser. I samband med detta hålls ett mingel på Bellmansgatan 10 

i Stockholm med dryck och tilltugg. Det kommer också att vara samtal med 

författarna samt Klas Eklund som skrivit bokens förord. Boken finns att köpa på 

plats för 50 kr. 

17 Juni kl 16.30   

Föranmälan görs via denna länk: 



 

http://fores.se/lists/lt.php?id=Nx8AAVdOBAEZCwQNBQE 

För mer info kontakta lovisa.kallmark@fores.se 

  

    

 

Jordens vänners sommarläger 25-28 juni på Gotland   

  

 Vi skrev om detta spännande läger i förra medlemsbrevet, men nu gör vi 

ytterligare en blänkare kring detta då Klimataktion kommer vara med och 

arrangera tillsammans med Jordens Vänner och Latinamerikagrupperna m.fl. 

Temat är TTIP-motstånd och klimaträttvisa inför Paris, men det kommer också 

pratas om bl.a. greenwashing. Föreläsningar, debatt, bad, musik utlovas, och i 

samband med lägret kommer även en TTIP-manifestation hållas i Almedalen. Har 

man resekostnader över 800 kr finns möjlighet att söka bidrag från Jordens 

Vänner. Boendeformer erbjuds på plats, dock i begränsat antal. OBS. 

Anmälningstiden har gått ut men det finns några platser kvar för den som skyndar 

sig! 

  

Full information om detta och anmälningsformulär finns via denna länk: 

http://www.jordensvanner.se/aktivitet/sommarlager-2015 

 

 

    

Klimatverkstäder under globala aktionsdagarna i september    

  

26-27 september är det globala aktionsdagar med fokus på lokalt förankrade 

lösningar på klimatutmaningarna. KlimatSverige kommer samordna informationen 

kring detta och strävar efter att mobilisera kreativitet och engagemang hos unga, 

gamla, lokala rörelser, entreprenörer, arbetare, studenter och forskare. 

Tillsammans tar vi fram idéer, medborgarförslag, konkreta projekt, nya kunskaper 

och nya berättelser om ett hållbart samhälle. Ett samhälle som samtidigt ger rum 

för ett gott liv på lika villkor. 

 

http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=b14b43de31&e=1d009a2c96
mailto:lovisa.kallmark@fores.se


 

 

Har du en idé till en klimatverkstad eller vill du ha hjälp att ta fram ett koncept? 

Kontakta klimatverkstad@klimatsverige.se 

Läs mer på klimatsveriges hemsida: 

http://test.klimatsverige.se/uncategorized/upprop-klimatverkstader/ 

   

 

Välkommen på Power Shift 2015 - Hållbarhetskonferens för unga 

  

Power Shift är en årligt återkommande ungdomskonferens om hållbarhet – av 

unga, för unga. Konferensen är en mötesplats för både de som engagerat sig 

tidigare och de som bara är nyfikna på att lära sig mer om hållbarhetsfrågor. 

Genom engagerade talare, interaktiva workshops, musik och möten inspirerar 

unga varandra till att driva positiv förändring. Power Shift arrangerades för första 

gången i Sverige 2011, vilket betyder att det firas 5-års jubileum i år! De satsar 

stort och bjuder bland annat in internationella deltagare. 

 

9-11 oktober på Malmö Latinskola. 

Anmälan sker via denna länk: http://www.powershiftsweden.org/signup/ 

    

 

   

Ska du med på tåget till Paris? 

    

Ett antal olika organisationer vill gå ihop och organisera en tågresa ner till 

Parismötet. Samordning sker bla via nätverket KlimatSverige,( 

kontakt@klimatsverige.se )Tanken är att tåget ska utgå ifrån Oslo i Norge och 

plocka upp klimataktivister och engagerade hela vägen ner till Paris. 900 platser 

totalt hoppas arrangörerna på. Man vill nu veta vilket datum folk helst vill åka, 29 

november eller 5 december. Förhandlingarna pågår 28/11-12/12, och de flesta 

manifestationer planeras till de avslutande dagarna. 

  

Om du är intresserad av att följa med så kan du rösta via den här länken: 

mailto:klimatverkstad@klimatsverige.se
http://klimataktion.us7.list-manage1.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=0293b57f89&e=1d009a2c96
mailto:kontakt@klimatsverige.se


 

http://tinyurl.com/oqscg3h 

 

Mer information kommer om detta efter sommaren. 

 

   

 

Global Action Plan crowdfundar bok om hållbart ätande 

    

Är din matlagning hållbar? Jordens matproduktion kan komma att bli sviktande de 

närmsta åren, och samtidigt är just matproduktionen en stor del av 

klimatproblemen. 30% av utsläppen av växthusgaser kommer från matproduktionen 

globalt, och ändå slängs en tredjedel av maten som produceras. Global Action Plan 

vill göra en bok om mathushållning för att skapa hälsosammare matvanor. De söker 

nu stöd från allmänheten via den här crowdfundingsidan: 

http://startsomegood.com/Venture/global_action_plan_international/Campaigns/Sho

w/care_to_eat__a_book_to_inspire_change 

 

    

Nya råd från WWF om Köttkonsumtion 

       

WWF släppte nyligen sin rapport Köttguiden 2015 där dom uppmanar allmänheten 

till att äta inte bara mindre utan även bättre kött för att minska klimatavtrycket. Kött 

som får grönt ljus är miljömärkt och har tydliga mervärden som KRAV- märkning 

eller är certifierat naturbeteskött. Svenskt kött utan miljömärkning får gult ljus och 

det mesta importerade köttet får rött ljus. WWF rekommenderar som ett första steg 

att halvera köttkonsumtionen till en nivå på 500 gram tillagat kött i veckan per 

person. Det innebär 2-3 normalportioner med kött som en del av måltiden samt ett 

par smörgåsar med pålägg av kött. Köttguiden 2015 finns både i tryck form, som 

PDF och som app till mobilen. 

 

Läs mer på WWF’s hemsida: 

http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1595880-premir-fr-

kttguiden-2015-t-mindre-men-bttre-ktt-fr-planeten 

http://klimataktion.us7.list-manage2.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=189fdcec3c&e=1d009a2c96


 

 

  

   

 

Klimataktions talesperson i kampanj på Stockholms Universitet 

    

Talesperson Ruth Alice Aniansson var med och arrangerade en 

divesteringskampanj på Stockholms Universitet tillsammans med Fossil Free den 

21 maj. Under kampanjen deltog en hel uppsjö skolbarn i en sång- och 

dansaktivitet ledd av Ruth. Sång och textmaterialet har hon skrivit själv. -Jag vill 

göra detta med hundratals skolklasser över hela Sverige för att visa makthavare 

att framtidens människor vill ha förnyelsebart, berättar hon. -Jag tror på sång och 

dans som medel för att visa att vi behöver göra både en yttre och en inre 

förändring. På FossilFree SU’s facebooksida kan du läsa mer om kampanjen att få 

SU att divestera helt från fossilt och se filmklipp från aktionen. 

https://www.facebook.com/fossilfreesu 

   

Pågående insamlingar i Klimataktion Stockholm    

    

·  Indienprojektet - medfinansiering 

Det handlar om stöd till vår partnerorganisation Srushtidnyan i Mumbai, som 

arbetar med miljöutbildning för lärare och elever i 10 skolor i stad och på 

landsbygd varje år. Projektet Klimatambassadörer finansieras 2014-2016 av 

Forum Syd. 10% av projektbudgeten ska finansieras av den svenska 

organisationen. Vi behöver samla in 23 000 kr under året, och har nu 17 000 kr 

kvar. 

Pg 65 49 47-1, Klimataktion Stockholm (projektkonto). 

 

·  Förbifart Stockholm – arvode till miljöjurist 

Insamlingen som pågått sedan i höstas har gått bra. Drygt 66 000 kr har lämnats i 

bidrag av både enskilda personer och föreningar. Av dessa har 60 000 redan 

betalats ut till miljöjuristen som bistått föreningar i nätverket med inlagor och 

förhandlingar både i Mark- och miljödomstolen (MMD) och i Mark- och 

http://klimataktion.us7.list-manage2.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=f6f2b6017d&e=1d009a2c96


 

miljööverdomstolen (MMÖD). Aktuellt för Klimataktion Stockholm är nu att besluta 

om vi ska begära överprövning i MMÖD, efter avslag i MMD i maj, gällande 

detaljplanerna i Stockholms stad för Förbifart Stockholm. Vi bedömer att det finns 

fortsatt insamlingsbehov ännu en period. De juridiska processerna samordnas 

genom Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm. 

Pg 499566-8, Klimataktion Stockholm. OBS märk inbetalningen: JURIST FS 

  

Inte betalat din medlemsavgift för 2015 än? 

Medlemsavgiften från dig behövs i en organisation som har mer ambitioner och 

aktiviteter än pengar. Sätt in din medlemsavgift direkt, 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. 

Ordinarie medlemsavgift: 200 kr/år. Studerande, sjukskrivna, pensionärer och 

ungdomar upp till 20 år: 100 kr/år. Livstidsmedlem: 2 000 kr. Frivilliga bidrag 

välkomnas också. 

     

 

Nyhetsbrevet har sommaruppehåll i juli, nästa utskick kommer i 

mitten av augusti! Vi på Klimataktion önskar dig en grön och skön 

sommar! 

    

   

  

 

http://klimataktion.us7.list-manage1.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=4ee1565109&e=1d009a2c96

