
 

 

April 2019 

 

 

 
Sköna maj välkommen! Nyhetsbrevet för april kommet ut en dag för sent, på självaste 1 
maj. Det är mycket på gång i vår. Varmt välkomna att ta del av alla klimatinitiativ 
framöver. 
  

 

 

 
Ny styrelse  
 

Den 7 april hade vi årsmöte och valde en ny styrelse. Många gamla rävar 
sitter kvar vilket är skönt då det finns mycket kunskap och erfarenhet som 
är värdefull för verksamheten hos våra styrelsemedlemmar. De som blev 
omvalda är talespersonerna Samuel Jarrick och Pia Björstrand samt 
styrelseklipporna Ninna Gunnarsson, Eva Berlin, Janine O’Keeffe, Hanna 
Österlund, Hanna Örnskär och Per Ribbing. Nya i styrelsen är Oscar 
Magnusson och Ulla Tengblad. Vi ser fram emot mer klimataktion under år 
2019!  

  

 

 



 
EU Climate Vision och Use your Voice i Stockholm  

 

Nu på lördag – den 4/5 blir det intressant program på Debaser när 
Klimatriksdagen anordnar en stor happening inför EU-valet, med 
föreläsningar, seminarium och en massa spännande aktiviteter – se mer 
här. 

Efteråt blir det party med bland annat artisterna Magnus Carlsson och Ane 
Brun – och dans natten lång!! Festen arrangeras av Stormvarning som 
också anordnade konserten på Klimatriksdagen, så vi vet att det kommer 
att bli hur bra som helst! 

Inte nog med det: den 15 maj 2019 ordnar Klimatriksdagen också 
klimatföreläsning och komedikvällen Stå upp för klimatet med Özz Nujen, 
läs mer om detta här. 

  

 

 

http://klimatriksdagen.se/vad-vi-gor/
http://media.klimatriksdagen.se/2019/04/Inbjudan-anma%CC%88lan-Klimatpolitisk-EU-debatt-15-maj-1.pdf


 
Klimatriksdagen 15 maj inför EU-valet  
  

● Klimatpolitisk debatt och utfrågning 
● Stand-up för klimatet med Özz Nûjen och vänner 

Den 26 maj är Sveriges valdag till EU-parlamentet. Klimatet är vår tids 
ödesfråga och sätter redan sin prägel på valdebatten. Klimatriksdagen och 
EU-kommissionen i Sverige bjuder in till en debatt med representanter för 
de svenska riksdagspartier som sitter i EU-parlamentet. 

 

En expertpanel  kommenterar politikernas svar, och bedömer chanserna att 
de olika partierna kan uppfylla Parisavtalets krav. 

 

Kvällen avslutas med en exklusiv föreställning av stand-upartisten Özz 
Nujen med tre av Sveriges hetaste komiker. 

  

 

 

 
Välfärdsalliansens demonstration 16 maj  

 

Den 16 maj demonstrerar Klimataktion på Sergels torg i Stockholm 
tillsammans med en rad andra organisationer för välfärd, trygghet och 
klimaträttvisa. KA ingår sedan en tid tillbaka i det nystartade nätverket 

http://klimatriksdagen.se/vad-vi-gor/#15maj


Välfärdsalliansen, som samlar fackförbund, välfärdsvärnare, 
hyresrättsrörelser och klimatorganisationer. Kom till Sergels torg! 

  

 

 

 
Ett Europa för alla 19 maj  
  

Inför EU-valet arrangerar Skiftet.org en aktionsdag mot rasism och för 
klimatet i Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Klimataktion är medarrangör. 

  

 

 

 
Jordmarknad 19 maj  
  

Klimatsverige och Klimataktion kommer att medverka i Jordmarknaden - en 
diskussionsfestival med utställare, filmer och debatter om människans 
relation till jorden. 

 

Kl 12.00-17.00 Strömparterren, Stockholm 

  

 

 

https://www.facebook.com/events/2725084260900209/?ti=ia
https://skiftet.org/2019/03/ett-europa-for-alla-aktionsdag-den-19e-maj/
http://www.mossutstallningar.com/konst/konstnarliga-avsmyckningar-av-norra-djurgardsstaden


 
Biologiska mångfaldens dag 22 maj  
  

Liksom två år tidigare arrangeras Biologiska mångfaldens dag över hela 
Sverige den 22 maj. Håll utkik efter mer info om vad som händer i din del av 
landet. 

  

 

 

 
Global skolstrejk 24 maj  
  

Den 15 mars samlades mer än 1,4 miljoner människor i över 100 länder 
inspirerade av Greta Thunbergs skolstrejk #fridaysforfuture. Nästa globala 
skolstrejk kommer att ske den 24 maj, precis före EU-valet. I Sverige 
planeras evenemang på de flesta orter. Kom med, ta med dig grannar, 
kollegor, vänner och släkt och visa att politikerna måste agera NU!!! 

  

 

 

https://www.biomfdag.se/
https://www.facebook.com/events/443374526487139/?ti=ia


 
Nya arbetsgrupper:  
 

I samband med senaste årsmötet bildades två nya grupper. Visionsgruppen 
och Opinionsgruppen. Visionsgruppen kommer att syssla med att ta fram 
lättillgängliga beskrivningar hur ett fossilfritt samhälle skulle kunna se ut. 
Opinionsgruppen ska arbeta med att driva opinion - inte minst i medierna. 

Som ni ser är det mycket på gång. Vi är inte så många som engagerar oss 
aktivt i föreningen och behöver alltid fler som vill delta. Om du är 
intresserad av att komma med och representera Klimataktion vid någon av 
dagarna som vi skrivit om, eller att gå med i någon av grupperna, maila oss 
på info@klimataktion.se. Vi har också behov av någon som vill hjälpa oss att 
ta hand om vårt Instagram- och Twitterkonto. 

Vi ses på klimatbarrikaderna!! 

  

 

 


