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Vill du påverka i klimatfrågan? 
Ordna en kurs ihop med oss!

KLIMATAKTION.SE
info@klimataktion.se

Klimataktion vill se en klimatpolitik
som tar vetenskapen på största allvar.
Vi vill vara medborgarnas och det civila
samhällets röst, en aktiv kraft för den
nödvändiga omställningen.

Individuella konsumtionsval eller rena
marknadslösningar kommer inte att
vara tillräckligt. Vi måste också få en
annan politik. Klimataktion arbetar
genom att:
informera om klimatförändringarna
och om klimatpolitiska möjligheter
bedriva studier om klimatförändring-
arna och rättvisa åtgärder mot dessa.
mobilisera människor till manifesta-
tioner och aktioner för omställning.
samverka med andra organisationer,
för att nå gemensamma mål.

Gå med i Klimataktion!Tillsammans söker vi 

lösningar 

Kursen genomförs som halvdags- eller
heldagskurs. Vi vill inspirera dig att ar-
beta vidare med grupper i ditt när-
område. Om du redan ingår i en grupp
kan ni gå kursen tillsammans och skapa
en handlingsplan för hur ni ska nå fler.

Vi uppmuntrar deltagarna att bilda
nätverk som fortsätter att ha kontakt
och även göra saker tillsammans, t ex
ta fram omställningsförslag för sin
kommun eller sitt bostadsområde.

KLIMATAKTION.SE



Vill du prata med människor om den
globala uppvärmningen och vad vi kan
göra åt saken? Vill du inspirera andra
att engagera sig för en hållbar omställ-
ning – i det lilla och i det stora?

Du behöver inte vara expert för att
påverka. Du behöver inte ha alla fakta
för att visa vägen. Det viktigaste är ditt
engagemang. Vi vill med den här ut-
bildningen erbjuda några verktyg för
att beröra och skapa diskussion.

Materialet och arbetssättet kan använ-
das i träffar med goda vänner eller
tjocka släkten, i ett föredrag på ortens
bibliotek, på arbetsplatsen, eller i en
studiecirkel.

Vi går igenom grunderna i klimat-

vetenskapen och klimatpolitiken. Vi

prövar hur vi får igång samtal och ref-

lektioner. Vi talar om hur vi kan öka

människors handlingskraft genom att

visa att ett klimatsmart samhälle är

möjligt.

Att prata Klimat

Forskningen

Vad kan göra skillnad?

Vi undersöker vad som ökar engage-
mang och handlingskraft; som att
människor gärna vill förändra tillsam-
mans med dem de har omkring sig, att
välja förändringar som kan leda till
bättre liv, att vi gör de klimatsmarta
alternativen enklare, att vi skapar goda
berättelser om det hållbara Sverige
som människor vill bli en del av, samt
att vi ser konkreta resultat av det vi gör.


