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Det ser mörkt ut, inte bara för att solens strålar blir svagare för var dag utan
för att tiden för att sänka utsläppen radikalt blir alltmer knapp för varje år.
Enligt FN och IPCC har vi bara ett par år på oss att vända kurvan nedåt. Det är
lätt att deppa ihop, men gör inte det! Så länge det finns liv finns det hopp, och
den allra bästa medicinen mot klimatångest är enligt forskning att diskutera,
agera och att hålla hoppet uppe! Vi hoppas att ni kommer på våra aktiviteter
nu i höst – och dra gärna med en kompis som känner sig orolig. Tillsammans
kan vi vända utvecklingen!

Kommande aktiviteter
Klimataktion är med och backar Sveriges egen klimathjältinna Greta Thunberg
genom att delta i klimatstrejker varje fredag på Mynttorget utanför Sveriges Riksdag
och på andra orter – nästa gång alltså den 23/11. Den 30/11 kallar vi och flera
andra organisationer till nationell samling. I dagsläget kommer det att strejkas på 46
olika orter. Kontakta oss gärna om du vill anordna en strejk på din ort eller delta i en
strejk! Det är hur enkelt som helst; det räcker att ställa sig vid sin kommuns
stadshus och ta en bild eller ha någon slags affisch med information om vad man
gör. Vissa strejker har börjat med en person och sedan växt. Det finns också mer
information på facebook om du söker på ”#FFF #Fridaysforfuture”.
Den 26/11 kl 17.00 blir det tema Ecoforestry med skogsprofilen Mikael Karlsson på
MiljÖL, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Välkomna för att ta
en öl och prata klimat i gott sällskap!
Efter strejken i Stockholm den 30/11 blir det en COP MiljÖL och eftersnack på
Fores, håll ögonen öppna för mer info om detta inom kort!
Den 14/12 2018 sker Klimataktions första filmpremiär! Klimataktion har gett
dramatikern, författaren och regissören Stina Oscarson i uppdrag att göra en film
baserad på Medborgarutredningens samtal och texter. Filmen ”Att så ett frö av
tvivel” kommer att premiärvisas 14 december på Bio Rio med efterföljande samtal.
Riksdagsmän och miljöorganisationer kommer att bjudas in till filmvisningen. Filmen
kommer att kunna beställas för stora och små sammanhang. En digital handledning
kommer att finnas.Ett samarbete har inletts med ETC som tagit in kortfilmerna som
en del i deras satsning 800 dagar för klimatet. De kommer med start den 19/11
publicera en kortfilm om dagen på deras sajt. ETC kommer även att annonsera för
filmen i tidningen. Hela filmen kommer att finnas på på ETC Play. En liten

”smygpremiär” på Zita i Stockholm sker i samband med Socialistiskt Forum. 24/11
kl 18.00. Det är en liten salong som tar in mellan 30-40 personer och evenemanget
är gratis. Efter föreställningen kommer ett litet samtal att hållas med Stina.
Dessutom kommer Klimataktion att dela ut ”Årets julklapp” till alla medlemmar,
filmen ”Att så ett frö av tvivel”.
Mer information kan fås av Elisabeth Lundqvist vilja_o@hotmail.com och Eva
Avner, eva.avner@gmail.com
Medlemmar från Klimataktion kommer att åka till Katowice för att vara med och
påverka inför COP 24 i början av december. För närvarande är bussen fullbokad,
men det finns en kölista, så kontakta oss om du vill åka med! Eventuellt kan
medverkande medlemmar få lite bidrag för resan från föreningen.

Genomförda aktioner
Klimataktion har stöttat Ende Gelände, aktionen mot kolkraften i Tyskland. Vår
talesperson Samuel Jarrick var där och har skrivit om aktionen, läs mer här:
http://klimataktion.se/2018/11/08/resedagbok-ende-gelande-av-samuel-jarrick/
Klimataktion stöttar Extinction Rebellion i Sverige och flera av våra medlemmar var
med i de första aktionerna som skedde förra helgen. Håll ögonen öppna – det
kommer fler tillfällen!
Du som ännu inte engagerat dig – kom med oss och agera för klimatet! Vår jord
behöver alla förkämpar för att vända den negativa utvecklingen! Kontakta oss om
du vill engagera dig, eller för mer information på info@klimataktion.se!

Övrigt
UTSTÄLLNINGEN ”FRÖN FÖR FRAMTIDEN”!
Utställningen Frön för framtiden visar med hjälp av goda redan existerande
exempel på hur ett klimatsmart samhälle kan se ut. Utställningen har gjorts av
Klimataktions Utställningsgrupp. Den består av 15 stycken 1 meter breda ”Rollups”
och är mycket enkel både att transportera och ställa upp.
Det utställningen visar är följande:
KLIMATFÖRÄNDRINGEN är en realitet. Vi håller på att förstöra livsbetingelserna
på vår planet. För våra barns och barnbarns framtids skull måste vi förändra vår

livsstil så fort som möjligt.
FÖRNYBAR ENERGI. Vi skall bort ifrån fossil energianvändning och istället bygga
ut en förnybar energiförsörjning med vattenkraft, vindkraft, solenergi och
biobränslen.
TRANSPORTERNA. Vi skall minska vårt bilberoende, minska transportbehovet och
bygga ut tågen, kollektivtrafiken och cykelbanorna. Framtidens fordon bör drivas
med el, vätgas eller biobränslen.
MATEN. Vi bör minska vårt köttätande, äta mer grönsaker och välja kött och
mjölkprodukter från betande djur. Jordbruket skall vara lokalt och ekologiskt, utan
bekämpningsmedel och konstgödsel.
BYGGNADERNA. Alla hus som vi skall bygga i framtiden skall vara ekologiska,
energieffektiva, nästan nollenergihus byggda med sunda material. Befintliga
byggnader kan saneras och energieffektiviseras.
KONSUMTIONEN. Vi kan inte fortsätta med en slit och släng livsstil som förbrukar
planetens resurser. Bra kvalitet, reparationer och underhåll samt en satsning på
immateriell konsumtion är lösningen.
EKONOMIN. Idag framhålls ständigt att vi måste ha en ekonomisk tillväxt i
samhället, men i längden är det omöjligt på en ändlig planet. Istället måste vi sträva
efter ett balanserat ekonomiskt system.
Vill ni låna utställningen så ta kontakt med Varis Bokalders 0707-47 30 95,
ellervaris@ekokultur.nu.

Slutligen
Som ni förstår är det ett intensivt läge nu. Jorden behöver oss mer än någonsin.
Klimataktion har under hösten fått många nya medlemmar men vi behöver bli ännu
större för att kunna bidra så mycket som möjligt i klimatfrågan. Vi arbetar helt ideellt
för att motverka klimatutsläppen, så de pengar som betalas in används direkt till
aktioner, föreläsningar eller informationsmaterial. Varför inte ge bort ett
medlemskap i julklapp? Sprid gärna info om Klimataktion till fler; tillsammans är vi
starka!

