
Verksamhetsberä�else   2019/2020:   
 

År   2019   har   vi   kunnat   se   hur   klimatfrågan   har   blivit   omöjlig   att   undvika;   med   rörelser   som  
Fridays   for   future   och   Extinction   Rebellion   har   miljö-   och   klimatrörelsen   växt  
exponentiellt   och   fått   med   sig   helt   nya   grupper   av   personer   som   vill   aktivera   sig   för  
miljön.   Klimataktion   är   i   förhållande   till   vår   storlek   en   mycket   aktiv   organisation,   som  
med   olika   aktioner,   föreläsningar,   debattartiklar   och   andra   aktiviteter   agerar   som  
blåslampa   i   klimatfrågan.   Vi   har   också   kunnat   ge   stöd   till   de   nyare   rörelserna   och  
samarbetat   med   dem   i   flera   olika   sammanhang.   

 

Klimataktions   medverkan   i   aktioner,   demonstrationer   och   andra   aktiviteter:   

Våra   medlemmar   är   fantastiska   aktivister!   Det   här   är   en   del   av   de   aktioner   och  
demonstrationer   vi   har   medverkat   i   under   året:   

- Samtliga   klimatstrejker   och   globala   strejker  
-   Välfärdalliansens   Aktion   för   välfärd,   trygghet   och   klimaträttvisa   i   maj   2019   
-   Ende   Gelände   i   Tyskland   augusti   2019  

 
- Aktion   för   regnskogen:  

http://klimataktion.se/2019/09/09/aktion-for-regnskogen-pa-brasiliens-nationald 
ag/  

 
- Extinction   Rebellions   hungerstrejk   för   klimatet   i   november   2019.   

 
- Aktionen   ”Flygstopp   Sälen”;   aktion   mot   invigningen   av   Sälens   flygplats   i  

december   2019.  
 
Flashmob   för   klimatet:   

- den   7   december   2019   på   Centralen   och   Drottninggatan   i   Stockholm,   
- den   14   februari   2020   på   gågatan   och   torget   i   Nyköping,   
- den   15   februari   2020   på   Medborgarplatsen   och   Götgatan.   

Övriga   aktiviteter   under   året:   

Klimataktion   medverkade   i   Klimatpolitiska   Rådets   samråd   i   januari   2019.   Vi   var   den   enda  
organisationen   i   den   samtalsgrupp   om   transporter   som   vi   ingick   i   som   vågade   ifrågasätta  
det   Klimatpolitiska   Rådet   och   väcka   frågan   om   att   redan   deras   mål   var   alldeles   för   lågt  
ställda.   

http://klimataktion.se/2019/09/09/aktion-for-regnskogen-pa-brasiliens-nationaldag/
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Klimataktion   har   hjälpt   till   att   arrangera   samtliga   globala   strejker.   Särskilt   tack   till   Janine   O  
Keefe,   Jan   Lindblad,   Torbjörn   Vennström   och   Anders   Berndes   som   har   gjort   ett  
gigantiskt   jobb   med   arrangemangen.   

Klimataktion   har   under   år   2019   hållit   17   st   klimatinspiratörskurser   på   olika   håll   i   landet!   

Vi   har   medverkat   i   Klimatriksdagens   EU   Climate   Vision   i   maj   2019,   både   med   bokbord,  
aktiviteter   som   klimatcasino   och   med   en   bejublad   sång   till   hyllning   för   klimatstrejkerna.   

Klimataktion   har   fortsatt   sitt   samarbete   med   andra   organisationer   genom   Klimatsverige,  
Schyssta   pensioner,   Klimatriksdagen,   Välfärdsalliansen   mfl.   

Klimataktion   deltog   i   Almedalsveckan   genom   ett   seminarium   på   Syregården   som   vi  
samarrangerade   med   Fridays   for   Future.   

Klimataktion   deltog   i   Jordmarknaden   i   Stockholm   i   maj   2019   med   bokbord   och  
aktiviteter.   

Deltagande   i   Klimatfestivalen   i   Vinterviken,   Stockholm   31   aug   2019   med   tal,   sång,   och  
deltagande   i   paneldebatt.   

Deltagande   i   Seminarium   inför   COP   i   Madrid   i   november   2019,   i   samarbete   med   ABF.   

Vår   styrelsemedlem   Per   Ribbing,   som   också   är   aktiv   medlem   i   Ingenjörer   för   miljön   -   har  
med   glädje   och   entusiasm   anordnat   MiljÖL   –   klimatseminarier   med   gemenskap   och   en  
god   öl   –   en   gång   i   månaden.   

Media  

En   av   våra   starkaste   sidor   är   att   vi   väcker   debatt   i   viktiga   klimatfrågor   och   genom   våra  
samarbeten   visar   att   miljörörelsen   är   stark   och   enig.   Vi   har   medverkat   i   ett   stort   antal  
debattartiklar   under   året:   

DN   Debatt   190205:    Ändra   Sveaskogs   direktiv   –   mer   skog   måste   få   skydd”  
https://www.dn.se/debatt/andra-sveaskogs-direktiv-mer-skog-maste-fa-skydd/  

Aftonbladet   190403:   Öppet   brev   från   föräldrar   till   skolstrejkare  

Aftonbladet   190611.   Rika   stadsbor   de   som   måste   ställa   om   först:  
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EWB8vo/rika-stadsbor-de-som-maste-stalla-om-fo 
rst?fbclid=IwAR0Tz7sVVvuRlcu9kI7PytIZi5omt98QKx8cZLzR-U9jTU0A2Pk54cEYo6 
4  

Dagens   Arena   190920:  
https://www.dagensarena.se/opinion/eu-maste-sta-upp-mot-flygindustrin/  
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Veckans   Affärer   190926:    Dags   att   utlysa   klimatnödläge:  
https://www.va.se/nyheter/2019/09/26/debatt-dags-att-utlysa-klimatnodlage/  

Opulens   191018:     https://www.opulens.se/opinion/en-klimatrorelse-for-de-manga/  

Aftonbladet   190821 ;   Svenska   fack   –   lyssna   på   Greta   och   strejka  

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/JoRlv7/svenska-fack--lyssna-pa-greta-och-strejka  

Aftonbladet   190829:   Facken,   det   finns   inga   jobb   på   en   död   planet   –  
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/b5obJB/facken-det-finns-inga-jobb-pa-en-dod-pla 
net  

Klimataktions   hemsida:   En   fossilfri   värld   i   fred,:  
http://klimataktion.se/2019/12/19/en-fossilfri-varld-i-fred/  

Aftonbladet   Debatt   191107:    Handeln,   skrota   Black   Friday   för   framtiden  

Expressen   191114:   Klimatnödläge   Förbifart   Stockholm   måste   skrotas  

Pressmeddelande   191217   angående   Klimathandlingsplanen   med   WWF;   Greenpeace,   SNF  
mfl   

Vi   har   även   debatterat   angående   politiska   åtgärder   mot   svenskarnas   överkonsumtion   i  

Aftonbladet,   200210:  

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/JogzQP/svenskens-konsumtion-ar-ohallbar-for-kli 

matet?fbclid=IwAR3y8RkzTb3dtQyvPs1zs_zRWit0EFVKaEUEX5xOTdw3XYcfRINfS 

mkD-TI  

Den   12   februari   2020   var   vi   med   och   kritiserade   Konjunkturrådets   rapport:  
https://tidningensyre.se/2020/12-februari/osaklig-och-dalig-rapport-fran-sns-konjunktur 
rad/  

200218   medverkade   vi   i   Altinget,   i   en   artikel   om   skogarna:  

https://www.altinget.se/miljo/artikel/debatt-vaart-upprop-till-regeringen-dags-att-agera- 

mot-krisen-i-skogen?fbclid=IwAR0bpoBozS8Afj5TxRmRTS_VujCWtty4SZ69_Zg-KrVh 

moShrhJK5hDd0R0  

 

Det   är   glädjande   att   se   att   vi   har   aktiva   och   livskraftiga   lokalföreningar.   Här   är  
några   aktioner   som   har   skett   i   våra   lokalföreningar:    

Klimataktion   Stockholm  
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Juni   2019:   Klimatpicknick   i   Tantolunden   i   juni   2019  

September   2019:   aktion   på   Drottninggatan   om   klädernas   verkliga   pris   i   Stockholm  

Oktober   2091:.Protestaktion   mot   Förbifart   Stockholm   

November   2019:   Aktion   vid   Stureplan   om   investeringar   och   klimat.  
http://klimataktion.se/2019/11/24/pengarna-och-klimatet-aktion-vid-svampen/  

Klimataktion   Halmstad:   

Medverkat   i   klimatmarscher   och   andra   aktioner   till   stöd   för   klimatet,   med   Fridays   for  
future   i   Halmstad  

Öppen   studiecirkel   om   klimatet  

Klimatinspiratörskurser  

Föreläsningar   och   seminarier  

Klimataktion   Uppsala:   

Medverkan   i   skolstrejkerna  

Studiecirklar  

Föreläsningar   och   seminarier  

Som   ni   ser   har   det   varit   ett   fantastiskt   år.   Vi   i   styrelsen   är   djupt   imponerade   och  
tacksamma   över   vår   förenings   kraft,   mod   och   engagemang!!   Tack   alla   som   har   deltagit   och  
bidragit   till   att   klimatfrågan   nu   ligger   högt   på   den   politiska   agendan!   
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