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Förhoppningsvis har eller är du i ull färd med att ladda batterierna under en avkopplande 
hemester. Förutom vila är sommaren en tid då många har fina naturupplevelser och hinner läsa 
de där böckerna som legat i bokhyllan ett tag. Energi, kärlek till naturen och nya idéer - allt detta 
kommer vi att behöva nu. Ty knappt har sommaren hunnit falna innan en fullspäckad klimathöst 
drar igång med buller och bång. Striden om Preemraff kommer oavsett utfall att bli en milstolpe i 
svensk klimatpolitik och på resan mot fossilfrihet.  
 
Så låt oss som så många gånger förr sluta upp som den starka rörelse vi är och ryta till mot 
kortsiktiga och dumma beslut som prioriterar pengar över vår planet! 
  
 
Att återhämtningen från coronakrisen ska vara hållbar och grön är ett måste. Att detta blir 
verklighet är något som vi i Klimatrörelsen måste kämpa för. Med anledning av detta ordnade 
Klimataktion tillsammans Färnebo folkhögskola, Klimatriksdagen och Jordens Vänner rådslaget 
Grön Rättvis Nystart den 8-9 augusti. Det fysiska eventet ägde rum på Färnebo folkhögskola, 
men event gick också att följa från Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå med flera.  
 
 
Under måndagen genomförde Flyglarm Arlanda en aktion på Arlanda under parollen Framtiden 
eller flyget byggdes en terminal till en hållbar framtid för att poängtera att allt annat än ett 
drastiskt minskat flygande kommer ta oss någon annanstans än en hållbar framtid. 
 
 
Kampen om huruvida Sverige ska få en ny största utsläppskälla eller inte – Preems 
tillståndsärende – fortsätter. Frågan ligger nu hos regeringen och vi fortsätter självklart påminna 
dem om vilken urusel idé det är att ge Preem tillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton 
koldioxid. I det syftet ordnar nätverket Stoppa Preemraff, där Klimataktion ingår, en 
kampanjvecka under vilken vi lägger allt fokus på aktioner för att uppmärksamma frågan om 
Preems utbyggnad. 
 
Under kampanjveckan 22-29 augusti kommer en rad evenemang äga rum. Våra vänner i 
Extinction Rebellion bjuder upp till massaktion den 27-30 augusti. Det kommer både springas 



stafett och seglas för att uppmärksamma protestera mot utbyggnaden. Samtliga evenemang 
finns listade på kampanjveckans hemsida. 
 
Vill du ordna ett eget evenemang under kampanjveckan? Klimataktion hjälper dig gärna. Maila 
info@klimataktion.se 
 
 
Som vi tidigare skrivit om har Skolstrejkerna i coronatider förbytts i SKO-strejker. Sko-strejker 
äger rum den sista lördagen i varje månad runtom i landet. 
Mer information finns här och här. 
  
 
Den 31 augusti är det åter dags för Miljöl, denna gång på temat elbåtar. Mer information 
kommer, klicka in på Klimataktions kalendarium för att hålla dig uppdaterad. 
 
  
Fram till den 31 augusti kan man komma med synpunkter på Klimatriksdagens akutplan för 
klimatet förutsatt att man är eller blir medlem. Mer information här. 
 
  
Fridays for Future har annonserat att en global strejk kommer äga rum den 25 september. Mer 
info om detta kommer längre fram. Om man ordnar en strejk på orten där man bor kan detta 
anmälas här 
 
 
Klimataktion växer och självklart vill vi bli ännu fler! 
 
Du kan hjälpa oss genom att värva fler medlemmar. Din familj, din kompis, din granne – alla kan 
bli medlemmar. Oavsett om man vill bli mer aktiv eller bara stödja klimataktions arbete. Mer 
information om att värva medlemmar hittar du här. 
 
 
Fortsatt trevlig sommar! 
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