Verksamhetsberättelse 2018/2019:

Vi är stolta och glada över att, genom långt och träget ideellt arbete, ha bidragit till att klimatfrågan
äntligen har börjat få den uppmärksamhet frågan förtjänar – även om vi förstås bräddas med
hästlängder av Greta Thunberg.  Det här har varit ett väldigt aktivt år för föreningen och vi kan med
glädje se att det avspeglat sig även i medlemsantalet som nu börjat öka efter några år med vikande
siffror.

Klimatriksdagen
Klimataktion var en av huvudsponsorerna av Klimatriksdagen, där även flera av Klimataktions
styrelsemedlemmar var med som arrangörer och medverkande i olika seminarier och programpunkter. Talespersonen Jonas Bane gjorde en inspirationsfilm som visades på Klimatriksdagen den 6
maj 2018 och spriddes i sociala medier.

Klimataktion har också ordnat flera seminarier i samarbete med Klimatriksdagen, bland annat en
klimatdebatt inför valet i Stockholm den 30 augusti 2018.

Media
Klimataktion har varit mer synliga i media än någonsin. I samband med den nationella klimatstrejken
i oktober 2018 blev vi intervjuade av TT – vilket resulterade i artiklar i en mängd lokaltidningar.
Dessutom blev vi intervjuade av DN, intervju i SVT, intervju i Sveriges Radio, mfl.

Klimataktion har även skrivit och medverkat i en mängd debattartiklar, t ex:
-

-

Debattartikel av Jonas Bane och Christer Borg, Älvräddarna, i Altinget den 17 maj 2018
angående miljöorganisationerna,
Ett flertal debattartiklar om skog och klimat tillsammans med flera andra organisationer som
Skydda skogen, Naturskyddsföreningen, Greenpeace mfl, t ex i Aftonbladet den 16 juni 2018,
DN-intervju med Samuel Jarrick den 6 september 2018,
stort mittenuppslag om Klimataktions resa till Katowice vid COP 24 i DN och ett reportage i
ETC,
debattartikel i Aftonbladet den 15 oktober 2018 om att inte bygga ut Arlanda,
flera debattartiklar i samarbete med 26 miljöorganisationer (WWF, NSF, Greenpeace,
Jordens vänner, PUSH mfl) om miljörörelsens krav i klimatfrågan. Vi har även utarbetat en
checklista som har sänts till riksdagen för miljörörelsens räkning.
debattartikel i Opulens av Samuel Jarrick om kollobbyn inför COP24,
debattartikel i Södermanlandsnytt av Pia Björstrand den 10 oktober 2018 om att Nyköping
måste öka takten i klimatomställningen,

Blogginlägg i ”Minimeringsmästarna.se” av Pia Björstrand angående matsvinn den 11 maj 2018,
blogginlägg i Minimeringsmästarna av Pia Björstrand om delning av saker, blogginlägg i Lodyn om
Folkrörelser på frammarsch av Pia Björstrand.

Pia Björstrand har medverkat i Supermiljöbloggen i februari 2019 om sitt initiativ att starta
#Lawyersforfuture för att backa Greta.

Per Ribbing har medverkat med sin fulelsrapp i Klotet, P1 och skrivit flera debattartiklar i olika
tidningar.

Janine O Keefe har berättat om sin vision för 2028 i ETC, maj 2018, https://www.etc.se/klimat/sverige-ar-det-forstafossilfria-valfardslandet

Klimatinspiratörsutbildningar
Vi har haft ett stort antal mycket uppskattade Klimatinspiratörsutbildningar i olika delar av landet,
bland annat i Skellefteå, Gällivare, Norrtälje, Jönköping och Stockholm.

Klimataktion har även hållit en inspirationskväll för våra medlemmar den 9 mars 2019 för att fånga
upp idéer från våra medlemmar.

Klimatuppdragen
Klimatuppdragen är numera avslutade. För dem som vill fortsätta att utmana sig själva med olika
klimatuppdrag tipsar vi alla våra medlemmar om att testa appen Play for Eco, som har tagits fram i
samarbete med Klimataktion.

Medverkan i COP 24
Inför COP 24 arrangerade Klimataktion tillsammans med ABF en genomgång med olika aktörer
avseende vad som skulle kunna hända och Sveriges roll i förhandlingarna. Klimataktion arrangerade
också ett seminarium i samarbete med Jordens vänner och PUSH om kollobbyism.

Klimataktion deltog år 2018 vid COP 24 – FN:s stora klimatmöte i Katowice – genom att tillsammans
med många andra delta i en klimatmanifestation och även pröva gränserna för civil olydnad i
Katowice för att belysa politikernas otillräckliga åtgärder.

Medverkan vid Ende Gelände

Vår talesperson Samuel Jarrick deltog i den stora aktionen mot kolgruvorna i Tyskland, Ende Gelände,
under hösten 2018.

Att så ett frö av tvivel
Klimataktion har i samarbete med Stina Oscarson tagit fram en film om klimatet, Ett frö av tvivel,
som visades på Bio Rio i december 2018 och som skickades per mail till alla våra medlemmar i
julklapp. Filmen kan beställas av Klimataktion.

Rätt ska vara rätt
Klimataktion har överklagat miljödomstolens tillstånd för Preem att bygga ut oljeraffinaderiet i
Lysekil; en utbyggnad som väntas mångdubbla Sveriges CO2-utsläpp.

MiljÖL
Vår styrelsemedlem Per Ribbing har under året arrangerat ett antal mycket uppskattade MiljÖL – dvs
träffar där man dricker öl och lyssnar på ett intressant föredrag om miljön i trevligt sällskap.

Aktioner och manifestationer
Klimataktion, särskilt vår styrelsemedlem Janine O’ Keefe, har varit mycket aktiva i att stötta,
organisera och delta i Fridays for future (klimatstrejkerna) under hela hösten 2018 samt våren 2019.
Janine O’ Keefe är en av de internationella samordnarna för strejkerna. Den globala klimatstrejken
den 15 mars 2019 blev otroligt lyckad, med strejkare från alla kontinenter, ca 125 länder och över
1 600 orter. Deltagarantalet uppskattas till över 1,5 miljoner!!

Klimataktion har tillsammans med andra organisationer även arrangerat en stor klimatmarsch,
People’s Climate March i Stockholm den 8 september 2018, med tusentals deltagande.

Vidare har medlemmar från Klimataktion deltagit i aktioner och en stor manifestation i Katowice i
samband med COP 24.

Inför valet genomförde Klimataktion en aktion vid Stadshuset där vi, iklädda dykardräkter,
uppmärksammade att stora delar av Stockholm riskerar att bli vattentäckta pga den globala
uppvärmningen.

Vår talesperson Samuel Jarrick har deltagit i Vasaloppet som snöängel för att uppmärksamma att
Dalarna det här seklet riskerar att bli snöfritt och att något måste göras åt klimatkrisen. Medlemmar
från Klimataktion har också varit delaktiga i aktioner med Extinction Rebellion och Flyglarm Arlanda.

Kampanjer
Kampanjerna som har drivits mot fossilfria subventioner och flyget har avslutats utan vidare åtgärder
då det inte har funnits resurser för detta mot bakgrund av vårt stora engagemang i andra aktiviteter.

Övriga aktiviteter

Klimataktion har, tillsammans med en mängd andra organisationer, deltagit i Miljöpartiets
klimatmingel för att påverka dem till en mer radikal klimatpolitik och medverkat i riksdagssamtal
inför COP-mötet för att ge våra synpunkter till delegaterna på vad som är viktigt för Sveriges räkning.

Klimataktion deltog i Almedalen genom ett seminarium på Syregården med Staffan Laestadius.

Stockholm den mars 2019

Klimataktions styrelse genom

………………………………………………….

