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Februari 2019
Hej Anders!
Kära medlemmar och övriga läsare,

De ungas klimatuppror, #fridaysforfuture, som startade med Greta
Thunbergs ensamma skolstrejk framför riksdagshuset har spridit sig som
en löpeld över världen. Idag går den inte längre att ignorera och tiotusentals
unga fyller nu gatorna i land efter land varje fredag.
Budskapet från de unga är glasklart: De politiker som inte omedelbart
lyssnar på klimatforskarna och prioriterar omställningen berövar dem rätten
till en framtid. Och redan har protesterna gett politiska resultat. Ministrar har
fått avgå och nu senast deklarerade EU-kommissionens ordförande JeanClaude Juncker att EU kommer att lägga en fjärdedel av kommande
investeringar på klimatet!
När sådan vindar blåser är det en fröjd att vara klimatengagerad, även om det
planetära läget är allvarligare än någonsin.

Anmälan till Inspirationskvällen i Stockholm
Lördagen den 9 mars mellan 17.30 och 21.00 kommer Klimataktion som
utlovat att hålla en inspirationskväll för alla intresserade medlemmar på
Greenpeace-kontoret, Rosenlundsgatan 29 B, i Stockholm.
Anmälan vill vi få in senast 1 mars
till info@klimataktion.se eller samuel.jarrick@gmail.com
Vi vill med Inspirationsdagen få er hjälp att finna Klimataktions riktning inför
årsmötet i april. Dagen kommer att tillsammans försöka hitta svaret på tre
huvudfrågor: Vilken/vilka kampanjer ska KA driva? Vilka aktioner ska vi
genomföra? Hur kan Klimataktion stötta Fridays for Future? Det kommer att
serveras mat och dryck. Detaljerat program kommer inom kort på hemsidan

och FB.

Ramverk för en blomstrande planet - 9 mars
Samma dag som Inspirationskvällen, lördagen den 9 mars kl 14 - 17,
arrangerar Klimatriksdagen ett seminarium med rubriken ”Ramverk för en
blomstrande planet” på Townhall, Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57 C i
Stockholm.
De som vill är sedan varmt välkomna att fortsätta på Inspirationsdagen på
Greenpeace-kontoret på kvällen. Se ovan.

Global skolstrejk för klimatet 15 mars
Fredagen den 15 mars är skolstrejken Fridaysforfuture tänkt att bli extra stor
över hela världen. Här finns alla event i Sverige listade.
Runt om i Sverige kommer det även att bli sjungande manifestationer med
#choirsforfuture. På Klimatsveriges hemsida kan du läsa mer om hela dagen
och alla evenemang. Starta gärna ett på din ort om det inte redan finns något
där!
I uppropet för den 15 mars finns bland annat följande krav formulerade:
Vi uppmanar politiker över hela världen att
– Tala klarspråk! Behandla klimatfrågan som den akuta kris den är.
– Uppnå Parisavtalet! Anta klimatbudgetar i alla politiska församlingar för att
säkra 1,5-gradersmålet.
– Påskynda omställningen! Vi behöver en klimatpolitik som når 1,5gradersmålet på ett rättvist och säkert sätt.

Klimatinspirera där du bor
Vi gör fler och fler Klimatinspiratörs-utbildningar över hela landet. Närmast
blir det i:
Norrtälje 23/3, anmälan till jorg@riseup.net senast 10/3
Gävle 24/3, anmälan till abf.gavle@abf.se senast 15/3

Stockholm 10/3, anmälan till olagabrielson@yahoo.se senast 3/3
Stockholm 6/4, anmälan till olagabrielson@yahoo.se senast 31/3
Fler följer! Och vi kommer att behöva bli fler kursledare framöver, så en
"Utbildning för utbildare" planeras längre fram i vår. Hör av dig om du är
intresserad, till ninna.gunnarsson@klimataktion.se.

KA Stockholm storsatsar
Klimataktion Stockholm satsar under vintern och våren hårt på att bygga upp
Stockholmsgruppen till en riktigt stor och aktiv klimatförening. Vi kommer att
ha flera informationsmöten riktade till allmänheten, starta en mängd
studiecirklar och bygga upp en organisation byggd på stadsdelsgrupper – en
grupp i Vasastan, en på Kungsholmen, på Söder, Hägersten, Enskede osv.
Vill du vara med i vårt bygge, kanske börja med att gå med i en studiecirkel
och träffa andra engagerade stockholmare i din stadsdel? Mejla till
regionstockholm@klimataktion.se och skriv vilken stadsdel du bor i, så
återkommer vi med tid och plats för nästa möte.

Kom på vårt årsmöte 7 april
Söndagen den 7 april mellan kl 12 och 17 är det dags för Klimataktions
årsmöte. Det kommer att hållas på Mäster Olofsgården i Gamla stan,
Svartmangatan 6 i Stockholm.
Varma klimatkramar i vårvintern!
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