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Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig 
varje dag men ibland blir den aldrig densamma mer. /Alf Andersson 
 
Ja, vem kunde ana att världen skulle förändras så fullständigt, så snabbt? För bara några 
månader sedan snurrade hjulen på som aldrig förr. Nu har Covid-19 ställt allt på ända. Djupt 
tragiskt för alla som är drabbade på olika sätt; människor som lider och dör i sjukdomen, alla de 
som förlorar sin försörjning och trygghet, sjukvård och annat som tänjs till bristningsgränsen. 
Samtidigt går det inte att bortse från att krisen bokstavligt talat har medfört en andningspaus för 
både människor och jord, med drastiska sänkningar av luft- och vattenföroreningar. Den har 
också på ett mycket tydligt sätt visat vad vi människor är kapabla till om vi bara vill. Vi menar 
inte att vi ska behöva låsa in oss i våra hus och krascha hela vårt samhälle för att klara 
klimatkrisen. Men det är hoppfullt att se att beteendeförändringar som att flyga mindre, ställa 
bilen och att dra ner på konsumtionen faktiskt gör stor skillnad. Nu gäller det att hitta en 
levnadsnivå där vi som människor kan leva ett rikt och roligt liv och leva i balans med vår vackra 
jord. 
  
Det är i kristider som det finns möjligheter till förändring. Klimataktion har medverkat till en 
artikel för att pusha politikerna att rikta stödpolitiken på rätt sätt: 
https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/efter-krisen-satt-manniskor-och-miljo-framst/ 
  
Även i Coronatider händer det mycket kring klimatfrågan. Den 30 maj är vi med och arrangerar 
lokala SKO-strejker över hela landet! För mer info, se 
https://klimataktion.se/event/nationell-skostrejk-for-klimatet/. Manifestationerna kan ske både 
individuellt eller på t ex ett torg, men givetvis uppmanar vi till att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer med anledning av Covid-19. 
  
FFF fortsätter sina strejker virtuellt och strejkar fortfarande varje fredag. Det går bra att bara ta 
en bild och posta i sociala medier, med hashtag #fridaysforfuture #climatestrike 
  
Klimataktion är med och ordnar kurser i samarbete med Färnebo Folkhögskola. I sommar blir 
det ett spännande rådslag om Grön Rättvis Nystart, se 
https://farnebo.se/gron-rattvis-nystart-2020/. 



  
Under hösten kan man även gå en distanskurs om klimatet, 
https://farnebo.se/klimatrattvisa-lokalt-och-globalt/ eller 
  
Vi klurar alltid på hur vi bäst kan skapa aktioner för att fortsätta att lyfta klimatfrågan. Om du vill 
vara med i vår aktionsgrupp, anmäl dig till info@klimataktion.se. 
  
Glöm inte att betala medlemsavgiften! Vi behöver ert stöd för att kunna göra så mycket som 
möjligt i klimatfrågan. Betala enkelt med Swish 123493089 eller bg 286-2423 om du är medlem 
sedan tidigare, eller gå in på vår hemsida och anmäl dig som ny medlem: 
https://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194 
  
 
Klimattips 
 
Den här månadens klimattips handlar om ÅTERANVÄNDNING OCH ÅTERVINNING. 
Det bästa sättet att få ner energikonsumtionen för produkter är förstås i första hand att inte köpa 
onödiga saker. Avfallet i Sverige har ökat med 81% sedan år 1975. Om du köper en produkt 
gäller det att använda den så länge som möjligt, och därefter återanvända den. Återvinning är 
också en viktig klimatåtgärd. Vår svenska återvinning minskar de globala utsläppen av 
koldioxidutsläpp med 6,2 miljoner ton årligen, vilket motsvarar nästan tio procent av de svenska 
utsläppen. Men fortfarande bränns 50% av allt hushållsavfall idag. [1]I Sverige har vi mycket 
elektroniskt avfall som ligger i byrålådorna. Att göra nya produkter kräver ofta stora resurser 
jämfört med att använda det som redan finns. 
  
 
Gör en storrensning hemma och sälj sakerna på Blocket eller skänk dem till en 
secondhandaffär. Har du några gamla mobiler eller annat elektroniskt avfall liggande hemma; 
lämna in dessa för återvinning! 
Organisera en klädbytardag med dina vänner. Prata med dem som kommer om hur viktigt det är 
med återanvändning och återvinning. 
Försök slänga så lite som möjligt! Reparera en eller flera saker som du annars skulle slänga. 
Gör det själv eller lämna in till hantverkare. Utmana dig själv genom att reparera så mycket att 
du kan reducera dina nyinköp till hälften eller mer! Återvinn allt du kan återvinna; utmana dig 
själv att minimera ditt avfall!  
Organisera sopsorteringssystem på din skola/arbetsplats, eller skapa en facebookgrupp för att 
låna saker av varandra så att ni slipper köpa nytt. 
  
Ta hand om er själva och varandra!! 
  
[1] . https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/statistik/sverige-aatervinner-allt-mer/ 
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