
 

Medlemsbrev Klimataktion November 2014 

 

 

Här kommer ett medlemsbrev till alla medlemmar. 

 

Var står och vart går klimatrörelsen? Rapport från idéverkstad i 

Stockholm 15 november 

  

Idéverkstaden blev det vi hoppades på – en mötesplats för många 

klimatengagerade och många organisationer. Här en kort rapport: 

http://klimataktion.se/2014/11/16/fullsatt-pa-ideverkstad-for-klimatet/ 

Ytterligare information kommer att läggas ut kontinuerligt, allt eftersom samarbetet 

inom klimatrörelsen framskrider. Jordens Vänner Göteborg har samma dag haft ett 

möte i Göteborg under rubriken 2015 - ett ödesår för klimatpolitiken. Är du 

intresserad av att medverka i det fortsatta arbetet i Göteborgsregionen, kontakta 

då:goteborg@jordensvanner.se 

Drygt 30 organisationer deltog i Stockholm. Arbetsgrupper valdes för följande 

områden: 

 Plattformsgruppen som ska jobba vidare med att formulera en värdegrund, ta 

fram ett namn och bygga en praktisk plattform för samarbete(t ex en hemsida 

och mejlgrupper). 

 Aktionsgruppen som ska diskutera och planera gemensamma aktiviteter 

inklusive en stor demonstration nästa år. 

 Parisgruppen som ska jobba med att samordna resa till klimatmötet i Paris i 

december. 

 Folkbildningsgruppen som såklart ska jobba med folkbildning kring klimatfrågan. 

 Idégruppen som ska ta till vara andra idéer som inte faller under övriga 

arbetsgrupper. 

Vill du vara med i en arbetsgrupp? Kontakta Karin 

Wahlgren,karin.wahlgren9@gmail.com 

  

Rapport från medlemsmötet 15 november   

  

Ett 25-tal personer samlades lite utmattade efter nyss genomgången idéverkstad 

(se ovan), och ventilerade sina intryck. Mötet valde Anders Bengtsson från 

Halmstad och Eva Berlin från Stockholm till nya ledmöter i Klimataktions styrelse. 

Välkomna Anders och Eva! 
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Klimataktion syns och hörs 

  

Den senaste tiden har Klimataktion deltagit flitigt i debatten. Talespersonerna Pia 

Björstrand och Samuel Jarrick har publicerat debattartiklar i Göteborgsposten, ETC 

och Dagens Arena om Vattenfalls brunkol, regnskogsfarlig konsumtion och EU:s 

klimatmål. 

  

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2543459-vattenfall-lat-brunkolet-ligga-kvar-i-

marken-?m=print 

  

http://www.etc.se/debatt/vi-hugger-av-den-gren-vi-sjalva-sitter-pa 

  

http://www.dagensarena.se/opinion/klimataktion-politiker-gor-om-gor-ratt/ 

  

Karin Wahlgren och Marianne Johansson skrev för Klimataktion en pressrelease 

om Förbifart Stockholm: 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/stockholms-nya-politiska-plattform-

ett-steg-framaat-foer-klimatet-och-miljoen-1070946 

  

Sju medlemmar från Klimataktion Stockholm skrev en debattartikel i ETC 

Stockholm om den nya röd-grön-rosa alliansens politiska plattform med både stöd 

och kritik: 

http://stockholm.etc.se/debatt/omstallningen-maste-starta-nu 

  

Rikard Rehnbergh från stockholmsstyrelsen har skrivit en insändare om elbilar 

som publicerats i flera stora tidningar, bl.a. DN, Sydsvenskan, Metro och 

ETC.http://klimataktion.se/2014/11/12/kan-norge-kan-val-vi/ 

  

Samuel Jarrick deltog i ett panelsamtal på Kulturhuset den 29 oktober arrangerat 

av Nordiska ministerrådet som ställde frågan om kulturen behöver ett nytt eko-

perspektiv 

http://klimataktion.se/2014/11/12/kan-norge-kan-val-vi/ 

  

Samuel var också med på bokreleasen den 17 november av antologin ”Bästa 

boken om Sveriges sämsta idé” där han skrivit en av artiklarna 

http://www.greenpeace.org/sweden/se/nyheter/blogg/boklansering-i-

vattenfallkampanjen/blog/51376/ 
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http://klimataktion.se/2014/11/21/basta-boken-om-sveriges-samsta-ide/ 

  

Pia Björstrand kommer att medverka i Radio P4 Halland på tisdag den 26 

november kl 11 i ett samtal om konsumtion. 

Ni som får inlägg publicerade på olika sätt i media, dela med er genom att skicka 

till hemsidan/medlemsbrevet (se ansvar riksstyrelsen).  

 

  

 

Läst Naomi Kleins bok This Changes Everything? 

   

Kleins bok kopplar ihop klimatkrisen med kapitalismens kris och landar i slutsatsen 

att klimatkrisen inte kan lösas isolerat. 

”Bokens analys inbjuder förvisso till pessimism. Ändå fylls man ofta under 

läsningen av en möjligen paradoxal optimism” menar Nils Werner, Halmstad. Läs 

resten av hans utmärkta recension på hemsidan: 

http://klimataktion.se/2014/11/19/recension-this-changes-everything-capitalism-vs-

the-climate/ 

 

  

 

Vad kommer att hända i Lima?   

    

COP 20 i Lima pågår 1-12 december. Det förväntas sätta ramarna för COP 21 i 

Paris 2015, då en rättsligt bindande överenskommelse ska nås. Klimataktion 

deltog i ett förmöte på Miljödepartementet i november. Läs vidare: 

http://klimataktion.se/2014/11/21/kan-lima-bereda-vagen-for-paris/ 

http://klimataktion.se/2014/11/12/infor-klimatforhandlingarna-i-lima-seminarium-pa-

abf/ 

http://www.cop20.pe/en 

 

  

Hjälp till med medlemsvärvning  

  

  

Skicka ett mejl till vänner och bekanta med följande text eller lägg in den på din 

Facebook-sida: 
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”Glappet mellan de senaste varningarna från FN:s klimatpanel och de urvattnade 

resultaten från FN-förhandlingarna visar behovet av aktion för klimatet. 

Klimataktion håller fanan högt, men behöver fler. Därför ber jag dig – GÅ MED DU 

OCKSÅ ! - som aktiv i vår verksamhet eller som stödjande. Skicka denna 

uppmaning vidare i ditt nätverk - till vänner, släktingar, grannar, kollegor, krogragg 

– alla är lika viktiga.” 

  

Läs ”Är du klimatskakad?’ http://klimataktion.se/betala/ar-du-klimatskakad/ 

  

Bli ny medlem: http://simplesignup.se/private_event/13978/bc551bae0a 

  

Skriv i ditt Twitter-flöde:  

FN’s klimatpanel visar behovet av aktion för klimatet. Gå med i 

Klimataktion:http://simplesignup.se/private_event/13978/bc551bae0a 

  

Och: 

Är du klimatskakad? http://klimataktion.se/betala/ar-du-klimatskakad/ 

  

Nya medlemmar som betalar in medlemsavgift fram till årets slut kommer att få 

medlemsavgiften för 2015 gratis! 

  

Det finns också ett ”medlemsvärvarkit” som kan beställas från riks. 

Läshttp://klimataktion.se/betala/varva-medlemmar/ 

 

 

    

Kolla om du själv har betalat medlemsavgift för 2014    

  

Lätt att glömma! Men viktigt att alla som får medlemsutskicket är betalande 

medlemmar för att stötta alla klimatansträngningar, som sker ideellt men med 

kostnader. Vi kan tyvärr inte skicka påminnelser per post pga kostnad och 

administration. Kolla dina kontoutdrag om du tvekar. Medlemsavgiften är 200 kr 

per år, 100 kr för arbetslösa och studenter, 500 kr för företagsmedlemskap. När du 

ändå är igång (och om du har råd) så betala in även medlemsavgiften för 2015 på 

en gång, så är det gjort! 

Sätts in på plusgiro 46 85 10-3, Klimataktion. Glöm inte ange namn, e-

postadress och postadress. 

 

Det är också enkelt att betala direkt via 
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hemsidan:http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194  

 

  

 

Klimatuppdragen 

  

 Ett sätt att intressera människor man möter för ett engagemang i klimatfrågan är 

att visa på möjligheten att abonnera på ”klimatuppdragen”. Just nu finns det 339 

personer som jobbar med uppdragen, ett nytt uppdrag varje månad. 

 

Kontaktperson Ninna Gunnarsson, ninna.gunnarsson@klimataktion.se 

 

Se hemsidan: http://klimataktion.se/aktiviteter/klimatuppdragen/  

 

  

 

Ansvar i riksstyrelsen   

  

Riksstyrelsen ansvarar för samordning, rikstäckande kampanjer, vara föreningens 

talespersoner utåt vid behov, stödja lokalavdelningar, hjälpa till vid bildandet av 

nya lokalgrupper, förmedla informatörer, ansvara för hemsida och facebooksida 

mm. Lokalgrupperna står för alla slag av aktiviteter och kontakter där de bor och 

agerar självständigt, externt och i förhållande till medlemmarna i området. 

Hit vänder man sig för olika frågor (e-

postadresser:förnamn.efternamn@klimataktion.se, eller privata e-postadresser, se 

under resp namn i texten) 

 Talespersoner: Pia Björstrand och Samuel Jarrick 

 Ekonomifrågor, föreningens mailbox: Ninna Gunnarsson 

 Fakturor/bokföring, medlemsregister: Mikael Skärlund 

 Mötesansvarig: Inger Raaby 

 Kontakt med lokalavdelningarna: Eva Berlin 

 Sekreterare, redaktör medlemsbrev: Karin Wahlgren 

 Utskick medlemsbrev: Elisabet Strand 

 Trycksaker och kampanjmaterial: Katarina Nordenfalk 

 Klimataktions hemsida och facebooksida: Anders Bengtsson 

  

Stödprenumeration på Miljömagasinet - en bra julklapp 
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Vi upprepar denna annons då det fortfarande fattas några prenumeranter för att 

detta veckomagasin ska få presstöd. Miljömagasinet är en av få tidningar som 

skriver om miljö och klimat ur ett helhetsperspektiv. Tidningen är partipolitiskt, 

religiöst och fackligt obunden och görs till stor del av ideella krafter. Ta ett 

introduktionserbjudande för 190 kronor och hjälp Miljömagasinet att överleva! Varje 

vecka i ett halvår får du då nyheter, reportage, recensioner, insändare, ledare, 

krönikor med mera, om hur vi ska bygga det långsiktigt hållbara samhället. 

 

prenumeration@miljomagasinet.se, plusgiro 24 27-3. 

Kontaktpersoner Benita Eklund, benita.eklund@miljomagasinet.se; eller Rikard 

Rehnbergh, rikardrehnbergh@googlemail.com   

 

  

Vad händer i lokalavdelningarna? 

   

Klimataktion Halmstad 

Föreläsningsserien om klimatet på Stadsbiblioteket inleddes den 12 november 

med ett mycket uppskattat föredrag om solenergi. Fokus ligger på förnybar energi 

men även hälsoaspekter berörs. Serien avslutas i maj med Svante Axelssons 

föreläsning om hoppfulla perspektiv på klimatkrisen.  Till vår glädje har 

föreläsningsserien utvecklats till ett samarrangemang med såväl ABF och 

Biblioteket som Hallandsposten och vid två tillfällen även Naturskyddsföreningen.   

Höstens studiecirkel kring Svante Axelssons senaste bok är lärorik och 

inspirerande. Vid nästa veckas cirkelträff refereras och diskuteras Naomi Kleins 

nyutgivna bok This changes everything. Ny studiecirkel planeras för våren. 

Vårt senaste medlemsmöte ägnades helt åt möjligheterna att påverka politiska 

beslut.  Två arbetsgrupper utkristalliserades, för kontakt med våra politiska 

företrädare i kommunen respektive i riksdagen.  

Våren inleds med sydsvenskt nätverksmöte i Helsingborg 10/1 med föredrag och 

gruppdiskussioner under frågeställning Krävs systemförändringar eller inte för att 

lösa klimatproblemen? Vad menar vi i så fall med systemförändringar? Nätverket 

bildades under Folkriksdagen och detta är vårt första möte för aktivister från 

Blekinge, Skåne och Halland. 

http://klimataktion.se/lokalorganisationer-2/halmstad/ 

Rapport från Anne-Marie Bruno 

  

Klimataktion Stockholm 
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29 november Bill McKibben i Stockholm – aktion på Plattan kl 17.30 

Grundaren av 350.org, amerikanen Bill McKibben, är en av de personer som 

tilldelats Right Livelihood Award i år. Han kommer att delta i ett panelsamtal på 

temat Konsten att förändra världen kl 16 – 17 på Kulturhuset, och i en 

manifestation på Plattan utanför kl 17.30. Arrangerar gör 350.org och Klimataktion 

hänger på! 

http://www.rightlivelihood.org/mckibben.html 

http://kulturhusetstadsteatern.se/ForumDebatt/Evenemang/2014/Konsten-att-

forandra-varlden/ 

  

1 dec kl 19 Regeringar för 1 klot – årets sista visionsseminarium 

Sveriges produktion och konsumtion kräver resurser för motsvarande tre jordklot 

enligt WWF. Vad bör en regering göra för att snarast minska till motsvarande högst 

ett klot? Var finns hindren? Hur övervinner man dessa? Vad är realistiskt och 

effektivt? 

Medverkande: Kajsa Borgnäs: doktorand i miljöpolitik och statsteori vid 

universitetet i Potsdam, S-medlem, Mikael Malmaeus: forskare vid IVL Svenska 

Miljöinstitutet och Lorentz Tovatt: språkrör för Grön Ungdom. På ABF Stockholm 

Sveavägen 41, kl 19. Inträdet 60 kr går oavkortat till Klimataktion Stockholm för att 

kunna arvodera vissa föreläsare. Gratis för studerande och ungdomar. 

 

http://klimataktion.se/event/regering-for-1-klot/  

 

   

Det var allt för den här gången! Nästa medlemsbrev kommer någon gång före jul. 

Skicka material du vill ha in eller frågor du har till Karin 

Wahlgren,karin.wahlgren9@gmail.com 

   

 

Med vinterhälsningar från styrelserna i Klimataktion riks och 

lokalavdelningar 

….. och från Elisabet Strand som gjorde utskicket 

  
  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 
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