
 

Medlemsbrev Klimataktion December 2013 
Gemensamt nyhetsmail från Klimataktion Riks och Klimataktion Stockholm. 

 

Kära medlem! 

Vill du att politikerna ska ta klimatfrågan på större allvar? 

  

Världen kommer allt närmare en oundviklig klimatkatastrof, med en skenande 

global uppvärmning. Vi har bara några år på oss att ställa om till mer hållbara 

utsläppsnivåer av växthusgaser, men hittills har inte mycket hänt. Våra politiska 

partier tycks mer inriktade på våra plånböcker än på de globala frågorna, trots att 

Sternrapporten visar att det även ekonomiskt lönar sig att satsa på att minska 

riskerna för ytterligare klimatförändringar eftersom skadorna av 

klimatförändringarna kommer att kosta samhället mångfalt mer än vad det kostar 

att åtgärda utsläppen nu. Vi vill också lyfta frågan om en rättvis omställning, så att 

inte de grupper som är mest utsatta drabbas hårdast. 

Nu startar kampanjen Välj Rättvisa Nu! 

Nätverket Global Rättvisa Nu (GRN) – ett nätverk med bland annat 

organisationerna Jordens Vänner, Klimataktion och Latinamerikagrupperna - 

kommer under våren att resa runt i Sverige för att lyfta klimat- och rättvisefrågan 

inför valet 2014. Målet är att miljö- och rättvisefrågor tydligt skall finnas med i den 

politiska diskussionen. 

http://www.globalrattvisa.nu/valj-rattvisa-nu/ 

 

Vi har nu skickat en enkät till alla riksdagsledamöter och utifrån svaren kommer vi 

att skapa en digital valkompass som ger väljare möjlighet att se var partierna står i 

för oss viktiga frågor.  

 

Under april och maj kommer vi att genomföra en landsomfattande turné för att lyfta 

våra krav i hela Sverige. Det blir minst två parallella rutter från norr och söder som 

sammanstrålar i Stockholm veckan innan EU-valet.  Fler orter är välkomna att vara 

med.  

 

Vi som tagit initiativ till kampanjen är: 

Attac Sverige, Framtidsjorden, Färnebo folkhögskola, Glokala Folkhögskolan, 

Jordens Vänner, Klimataktion, Latinamerikagrupperna, Latinamerikakommittén i 

Luleå, MST Stödgrupp, Svalorna Indien/Bangladesh, Via Campesina Stödgrupp 

Sverige, Svensk-Kubanska föreningen, Watch it m fl. Fler organisationer väntas 

ansluta sig under vintern. 

http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=156689c4d9&e=1d009a2c96


 

 

Frågor kan riktas till Lars Igeland 073 8203034 

August Nilsson 073 6982557 

 

För att nå ut till så många som möjligt behöver vi din hjälp! Om du vill ge ett 

bidrag för att få upp klimatfrågan på agendan, sätt in ett bidrag (minst 50 kr) 

på Bankgiro 376-3000 (tillhörande Stödföreningen för ESF i Norden. Märk 

betalningen med 'Välj Rättvisa Nu') så snart som möjligt. Eftersom vi alla 

arbetar frivilligt går pengarna oavkortat till kostnaderna för turnén och till att 

sprida budskapet till så många som möjligt! Ditt stöd är viktigt!! 

  

 

När larmen tystnar... Grand final och uppstart på kampanjen 

Klimatval 2014! 

18 jan kl 10-16: Heldag på ABF, Sveavägen 41, Stockholm 

Boka in hela dagen. OBS viktigt att du sprider detta till vänner och bekanta! 

Ur programmet: 

Open space kl 10-12 - Samtal gemensamt eller i mindre grupper. Bland annat 

medverkar Andreas Malm, Stefan de Vylder och Energigruppen. 

Parallella seminarier kl 10-12 - Bland annat olika miljöorganisationer inför 

klimatval 2014; Klimatsvar CCL, Grand Panthers, Psykologi för klimatet, Jackie 

Bergman, Sussi Ekelin. 

Politikersamtal kl 13-15.– Namn på politiker ännu inte klara. Öppningstalar gör 

Fredrik Moberg och avslutar gör Stina Oscarsson. Moderator Stina Billinger. 

Vägen framåt kl 15-16. – Annika Elmqvist presenterar Klimatriksdagen 6-8 juni, 

Klimataktion presenterar Klimatval 2014, och andra miljöorganisationer presenterar 

sina planer för 2014. 

 

För detaljerat program: http://www.visionettklot.se/ 

 

Klimataktions Visionsgrupp arrangerar i samarbete med ABF, och har bjudit in 

följande organisationer: 

Det naturliga steget, Framtidsjorden, Fältbiologerna, Föräldravrålet, Global 

utmaning, Grand Panthers, Klimatsvaret CCL Sverige, Klimatriksdag 2014, Köttfri 

måndag, Miljöförbundet Jordens Vänner, Stockholms Naturskyddsförening, 

Omställning Sverige, Push Sverige, Radikalisera Klimatpolitiken Nu, Steg 3’s 

grupp ”Nytt samhällssystem”, Världsnaturfonden WWF. 

  

http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=f6e460c463&e=1d009a2c96


 

"Ett mänskligt klimat?" - öppen föreläsning i Boden 

Boden får besök av Klimataktions Elisabet Strand den 22 februari. Det blir en 

öppen föreläsning under rubriken "Ett mänskligt klimat?" i ABF:s lokaler och en 

snabbutbildning av klimatpartyinformatörer. Så från slutet av februari finns det 

möjlighet att boka klimatpartyn i Bodentrakten. 

http://klimataktion.se/event/boden-ett-manskligt-klimat-22-februari-2014-13-00-15-

00/ 

 

Årsmöte Klimataktion Stockholm 26 mars 

Preliminär tid och plats: kl 18-20, ABF-huset. 

Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att annonseras i nästa medlemsbrev, 

och läggas ut på hemsidan. Motioner till årsmötet ska vara inne senast 5 mars. 

Mer info kommer. 

 

Årsmöte Klimataktion Riks 30 mars 

Kallelse kommer i januari. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 mars. 

Mer info kommer. 

Välfärd och framtid – gemensamma lösningar för välfärden, 

jobben och klimatet 

15 –16 mars 2014 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Direktsänds 

viaabfplay.se. 

Arrangörer: ABF Stockholm, Attac, Jordens Vänner, Klimataktion, Nu bryter vi 

tystnaden, Nätverket för Gemensam Välfärd, Verdandi, Upprop för en ny psykiatri. 

www.valfardskonferensen.wordpress.com 

 

Urholkningen av den gemensamma välfärden får allt mer absurda konsekvenser, 

med skolor i konkurs, nedskärningar i vård och omsorg, ökade klyftor och statliga 

företag som Vattenfall slösar bort miljarder på fossilbränsle-affärer istället för att 

satsa på en energiomställning. Nu är det dags att lyfta fram alternativen. Vi har 

många förslag på goda gemensamma lösningar inför ödesvalet 2014. 

  

Teman: 

Gröna jobb och rättvis klimatomställning  

Vi står inför sammanvävda kriser; klimathot, finanskollapser och sociala klyftor. 

Nya allianser mellan fack- och boenderörelser, och miljö- och gräsrotsrörelser kan 

mobilisera för en rättvis omställning av samhället, vilket diskuteras i detta 

seminarieblock. 

http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=4456e2bddb&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=4456e2bddb&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=6f9d717005&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=bd1f97aa49&e=1d009a2c96


 

Skatteparadis  

Skatt är en förutsättning för ett civiliserat samhälle. Skattesänkningar, skattefusk 

och nolltaxering via skatteparadis bryter ner vår gemensamma välfärd. Kommuner 

och regioner i flera länder tar nu egna initiativ för att medborgarnas skattepengar 

inte ska gå till företag som utnyttjar skatteparadis. 

New Public Management  

New Public Management (NPM) är en nyliberal filosofi som innebär en av de mest 

genomgripande samhällsomvandlingarna sedan välfärdsstatens och demokratins 

framväxt. NPM påverkar yttrandefriheten, meddelarfriheten och därigenom de 

grundlagar som garanterar demokratin. I detta block diskuteras konkreta aktioner 

som kan mobilisera stödet för alternativa styrmodeller. 

 

Bland de medverkande: Alexandra Pascalidou, Asbjørn Wahl, Kajsa Ekis Ekman, 

Kjell Rautio, Helena Frisk, Daniel Suhonen, Kjersti Barsok, KG Wanngård, 

Dorothea Härlin, Kent Werne, Gunilla Andersson,Göran Dahlgren, Staffan 

Laestadius, Wanja Astvik, Rikard Warlenius, Hans-Henrik Samuelsson. Robert 

Nyberg ställer ut sina satirteckningar 

 

Insamlingen till vår partnerorganisation Srushtidnyan i Mumbai 

nästan klar! 

Vi har i mitten av december fått in 17 000 kr! Tack alla ni som har bidragit! Nu 

fattas bara 4000 kr för vår fulla medfinansiering i projektet. Sätt in en 100-lapp du 

som kan! Projektet startar 1 jan och går väsentligen ut på klimat- och 

miljöutbildning i skolor i Mumbais slumområden och några landsbygdsskolor. En 

klimatkonferens i slutet av projektåret ska anordnas, med skolorna och med 

inbjudna beslutsfattare, massmedia etc. Ett erfarenhetsutbyte mellan en 

gymnasieskola i Mumbai och en i Stockholm påbörjas i februari. Globala 

gymnasiet i Stockholm har sökt och fått egna medel för att medverka i projektet. 

Pg 65 49 47 - 1. 

WE WANT YOU!  Vill du vara med och sprida Halvera-kampanjen 

under valåret 2014? 

I september i år lanserade Klimataktion sin kampanj HALVERA UTSLÄPPEN i 

samband med att FN:s klimatpanel släppte första delen av sin nya stora 

klimatrapport. Vi utmanade privatpersoner att halvera sina utsläpp och de politiska 

partierna att halvera Sveriges klimatpåverkan under kommande mandatperiod. 

Under hösten har vi arbetat vidare med kampanjen och med hemsidan 

www.halvera.nu 



 

 

När 2014 inleds tänkte vi påbörja en stor insats för att sprida kampanjen inför valet 

i höst. Nu behöver vi dig, kära medlem! 

 

Kan du hjälpa till med layout av broschyrer? Kan du hjälpa till att bygga 

webbsidor? Kan du hjälpa oss att driva en kampanj för att påverka politiker? Kan 

du hjälpa att sprida kampanjen i sociala medier ? Eller är det något annat du skulle 

vilja bidra mer för att vi ska nå ut så brett som möjligt inför valet? 

 

I såna fall, maila gärna till halvera@klimataktion.se eller ring 0709950439 

/Kampanjgruppen 

 

Klimatuppdragen 

... har nu över 300 personer anslutna, glädjande efter bara 1 år och med tanke på 

att alla dessa människor förmodligen är bästa tänkbara ambassadörer för 

klimatfrågan. Ju fler människor som lägger om livsstil i klimatvänlig riktning, desto 

större chans att politiker känner trycket och vågar lägga mer radikala förslag.  

 

Vill du ge bort Klimatuppdrag som jul- eller nyårsgåva? Gå in 

påhttp://klimataktion.se/aktiviteter/klimatuppdragen/ , skriv ut DIPLOMET och slå in 

det fint 

 

Filmintresserade efterlyses! 

Helgen den 29-30-31 augusti planerar vi en Klimatfilmsfestival på Bio Rio i 

Stockholm med filmer som speglar den globala uppvärmningen i världen: 

dokumentärer, spelfilmer, sf och tecknat. Vi kommer också att visa utomhusbio 

driven av solceller i intilliggande Tanto. 

 

”Det enda som är väsentligt är att påverka, att komma i kontakt, att driva in en kil i 

människors likgiltighet eller passivitet”, säger Ingmar Bergman i självbiografin 

Bergman om Bergman. Film har som få andra media en förmåga beröra 

känslomässigt och därmed stärka människors ställningstagande och vilja till 

handling. Med konst, klimatfakta och humor vill vi omvandla festivalpublikens 

frustration till handling. Då är det två veckor kvar till valet… 

 

Vill du vara med att jobba med festivalen eller har filmförslag – hör av dig till Katta 

Nordenfalk, katta.nordenfalk@tele2.se 

JULGÅVA 

mailto:halvera@klimataktion.se
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=1f907f02c8&e=1d009a2c96
mailto:katta.nordenfalk@tele2.se


 

Klimataktion kämpar mot klimatförändringarna med begränsade resurser. Ni som 

vill bidra med en extra gåva till föreningen så här i jul är varmt välkomna att sätta in 

ett extra bidrag till föreningen på pg 468510-3. Eller varför inte ge en 

klimatsmart julklapp till någon av dina nära och kära? Sätt in pengar och skriv ut 

Klimataktions gåvobevis¸som finns att ladda ner här: 

Ladda ner gåvobevis (37 KB PDF) 

 

Slutligen tackar vi alla våra medlemmar för året som gått och 

önska er  GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 

Vila, mys och samla kraft! 
  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 
 

 

 

http://klimataktion.us7.list-manage1.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=f5bd969560&e=1d009a2c96

