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Aktioner på G 
 
Den 10 mars 2020 är det dags för rättegång i Preemraffmålet. Klimataktion är en av de 
klagande i målet och kommer att närvara i Lysekil. Det kommer också att ske aktioner 
riktade mot Preemraff den dagen, se https://www.facebook.com/events/170242357636998/ 
 
Är du sugen på att vara med och demonstrera i Lysekil? Skiftet mfl jobbar för att hyra en 
buss som åker dit med aktivister. Stoppa Preemraff har ordnat billigt boende på plats. 
Kontakta Pia Björstrand på pia.bjorstrand@klimataktion.se om du vill delta i aktionen på 
plats! För er som inte har möjlighet att åka dit blir det även en demonstration i Stockholm, 
se https://www.facebook.com/events/183122106359337/ 
 
Missa inte MILJÖL den 30 mars kl 17.00! Då kommer Karl-Henrik Robert, grundare av Det 
naturliga steget och professor på Blekinge Tekniska Högskola, och berättar om sin modell 
för Strategisk Hållbar Utveckling. Vi ses på baren Oxsvansen mellan 17-18 för en AW. 
Karl-Henrik börjar tala kl 18. Anmälan till per.ribbing@gmail.com. MILJÖL arrangeras av 
Artister för Miljön och Ingenjörer för Miljön tillsammans med Sveriges Ingenjörer. Adress 
Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, T-Hötorget, uppgång Malmskillnadsgatan. 
 
Den 18/4 blir det ännu en flashmob, i samband med Kulturnatten i Stockholm. Vill du vara 
med? Håll utkik efter event på vår fb-sida, eller kontakta pia.bjorstrand@klimataktion.se.  
 
Årsmöte  
Nu är det snart dags för årsmöte!! Klimataktion har växt det senaste året och vi vill så 
gärna träffa våra nya medlemmar! Årsmötet sker kl 13.00 söndagen den 15 mars 2020 på 
Mäster Olofsgården. Det kommer att bli ett superprogram med uppträdande av Staffan 
Lindberg, en föreläsning om klimatpsykologi av Kali Andersson, gott fika och workshops 
om vad vi ska göra nästa år. Anmäl gärna att du kommer på info@klimataktion.se så att vi 
vet inför fikainköp m m. ☺  
 



Styrelsearbete 
Varje förening behöver en styrelse. Kom med du också i någon av Klimataktions styrelser, 
eller tipsa oss om någon som du tror skulle passa. Snart äger årsmöten rum där nya 
styrelser ska väljas. Klimatrörelsen går framåt och det behövs förstås folk som ställer upp 
både i styrelseuppdrag och i aktioner.  
 
Klimataktion Riks har, som synes ovan, årsmöte den 15 mars och Klimataktion Stockholms 
årsmöte är den 26 mars. Båda styrelserna behöver lite nytt folk, och vi i valberedningarna 
vill gärna få tips och kontakter snarast möjligt. Helst senast den 1 mars!  
 
Klimataktion Stockholm är i särskilt behov av en kassör då vår kassör David Jakobsson 
inte längre kan fortsätta. Hör gärna av dig om du kan tänka dig att hjälpa till – du behövs 
verkligen!  
 
Läs mer om hur vårt styrelsearbete fungerar här: 
https://klimataktion.se/om-klimataktion/foreningen/styrelse/ 
https://klimataktion.se/lokalorganisationer/stockholm/ 
För valberedningen Klimataktion Riks: Jonas Bane, jonas.bane@gmail.com, 070 736 69 32 
För valberedningen Klimataktion Stockholm: Karin Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com, 
073-688 20 33 
 
Klimatinspiratörsutbildningar 2020 
Vi fortsätter med våra populära klimatinspiratörsutbildningar Kursen vänder sig till alla som 
vill kunna prata med människor om den globala uppvärmningen och vad vi kan göra åt 
saken. Vi vill erbjuda verktyg för att beröra, väcka hopp och skapa diskussion. Efter 
kursdagen ska man bättre kunna prata om klimatet med vänner och släktingar. Kanske 
ordna ett föredrag på biblioteket eller arbetsplatsen, eller en studiecirkel. Kursen syftar till 
att inspirera människor som känner oro för klimatet att börja engagera sig för en hållbar 
omställning – i det lilla och i det stora. 
 
Deltagarna får efter kursen tillgång till bilder och fakta som använts på kursen, liksom 
upplägg och övningar. 
 
Vill du gå kursen på en ort i din närhet - kontakta oss via 
ninna.gunnarsson@klimataktion.se så kan vi försöka arrangera den tillsammans med ett 
studieförbund på plats. 
 
  Kommande klimatinspiratörsutbildningar under våren hålls i  
Halmstad den 29 februari 
 
Gävle den 22 mars  
 



Sundbyberg den 28 mars 
 
Stockholm den 29 mars 
 
Det kommer även att bli en utbildning i Vallentuna, mer info om datum kommer framöver.  
 
Se mer info om kurserna i vårt kalendarium, www.klimataktion.se/events 
 
År 2020 samarbetar vi med Färnebo för att arrangera flera klimatkurser. Det finns 
fortfarande en chans att anmäla sig till den här fantastiska kursen:  
 
http://farnebo.se/langa-kurser/klimatlyftet-2020-sa-utvecklar-vi-det-lokala-arbetet/?fbclid=Iw
AR3Ok5ov4J9FoN-fLsKOwuiTvgxBNahbxLeQV0V158PuGVfK1UjzorXbV7E 
 
Och i sommar blir det klimatläger i Färnebo! Var med och arbeta för en ny grön giv för 
Sverige: 
http://farnebo.se/ny-giv-for-gront-och-rattvist-sverige-radslag-vid-dalalven-3-9-augusti-2020
/  
 
Utförda aktioner 
Vi har varit med och ordnat flera roliga dansflashmobs i vinter; två i Stockholm och en i 
Nyköping. Här är en artikel från den senaste i Stockholm: 
https://mitti.se/nyheter/fixade-flashmob-klimatet/?omrade=sodermalm&fbclid=IwAR0DYAG
4idLxJz2nvFM7OFaVQJO3uvTDhkXI-Pm_PsIrqEsPXLuCH5Ozsm0 
 
Vår talesperson Pia Björstrand ledde dans i Nyköping i samband med den globala 
klimatstrejken den 14/2.  
 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/dansade-genom-stan-for-klimatet?fbclid=IwAR0
ojqnQtipHDHnNSkbSL22CwuBhuMLHBO3sUzAp6_xRLgYlZdj16f3mYNE  
 
Debattartiklar 
Den 18 februari 2020 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-KrVhmoShrhJ
K5hDd0R0 
 
Vi har även debatterat angående politiska åtgärder mot svenskarnas överkonsumtion: 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/JogzQP/svenskens-konsumtion-ar-ohallbar-for-klimatet
?fbclid=IwAR3y8RkzTb3dtQyvPs1zs_zRWit0EFVKaEUEX5xOTdw3XYcfRINfSmkD-TI 
 
Månadens klimattips - Semester: 



Den som flyger tur och retur till Thailand dumpar cirka 2,5 ton växthusgaser i atmosfären. 
Det motsvarar utsläpp från ett års bilkörning. Utsläppen av växthusgaser från svenskarnas 
flygresor svarar för runt tio procent av de svenska utsläppen totalt. Det skulle innebära 
ungefär nio miljoner ton koldioxid, vilket kan jämföras med biltrafikens tolv miljoner ton. 
Medan utsläppen från biltrafiken sakta sjunker har flygutsläppen sedan 1980 mer än 
fördubblats. 
 
(Källa: Jonas Åkerman, doktorsavhandling Transport systems meeting long-term climate 
targets – A backcasting approach) 
 
Även semester med bil eller båt medför oftast utsläpp av växthusgaser. Men där finns 
åtminstone alternativa drivmedel som ger mindre koldioxidutsläpp. Märkligt nog är både 
flyg- och båttransporter subventionerade av staten genom att helt slippa bränsleskatt. En 
enkel åtgärd för att minska dessa transporter skulle därför vara att beskatta alla 
transportmedel på samma sätt, eller i stigande grad med stigande utsläpp. 
 
Klimatkompensation då? I dag finns det en rad olika aktörer som erbjuder 
koldioxidkompensation mot betalning. Hur stor klimatnyttan blir av detta råder det delade 
meningar om. De bästa koldioxidutsläppen är de som aldrig sker – det vill säga det är 
bättre att MINIMERA sina utsläpp än att KOMPENSERA. 
 
Om du inte vill sluta att semesterflyga helt, kanske du kan flyga hälften så långt och hälften 
så ofta? Bättre att samla ihop till en lång semesterresa än många helg-flygresor! 
 
Vad svarar man folk som berättar att de ska göra en flygresa? Man vill ju inte vara en 
glädjedödare… Läs gärna Flygpratarguiden 
http://www.vihallerosspajorden.se/p/flygpratarguiden.html för bra tips!  
 
Fundera över hur du ska göra med din och ev. din familjs semester i år. För att minska dina 
utsläpp, ersätt varannan flygresa med en semester på närmare håll, t ex: 
 
Tågluff i Europa: se https://www.interrail.eu/  
 
Cykelsemester i Danmark 
 
Semester i Sverige: Pensionat med spa, fjällvandring i Abisko (med tågresa dit och hem), 
eller en spännande kurs i något du kan ha glädje av länge.  
 
 
Vi hoppas få träffa dig i mars! 
 
Styrelsen för Klimataktion, riksorganisationen 



 
 

 


