
Verksamhetsberättelse   Klimataktion   2020/2021     
  

År   2020   var   året   då   Covid-19   -   pandemin   tvingade   oss   att   förändra   våra   samhällen   och   vanor   mer   
och   på   kortare   tid   än   vad   vi   kanske   trodde   var   möjligt.   Vi   lärde   oss   att   det   går   att   genomföra   
obekväma   politiska   beslut   när   det   är   en   krissituation   och   att   de   flesta   förstår   och   respekterar   
detta.   År   2020   var   också   året   då   miljökampen   i   många   delar   fick   föras   digitalt   istället   för   ute   på   
gatorna,   de   stora   demonstrationerna   fick   sättas   på   vänt.   Men   även   om   pandemin   bidrog   till   ett   
tillfälligt   hack   i   utsläppskurvan   minskade   inte   behovet   av   aktion   för   klimatet.   Klimataktion   
fortsatte   att   utbilda,   informera   aktioner,   göra   aktioner   och   skriva   debattartiklar   för   att   agera   som   
blåslampa   i   klimatfrågan!   

  
  

Klimatinspiratörsprojektet   
  

Klimataktion   sökte   och   fick   under   2020   projektpengar   från   Postkodstiftelsen   för   att   dra   igång   ett   
tvåårigt   projekt,   ”Klimatinspiratör”.   Detta   innebar   att   vi   kunde   växla   upp   det   arbete   som   redan   
tidigare   gjorts   med   klimatinspiratörerna,   dvs.   att   erbjuda   kurser   för   människor   som   vill   engagera   
sig   för   klimatet.   Projektpengarna   innebar   att   Klimataktion   kunde   anställa   tre   personer   på   deltid  
och   växla   upp   arbetet   med   att   erbjuda   kurser.     

Pandemin   innebar   att   vi   fick   anpassa   kurserna   så   de   också   skulle   kunna   hållas   digitalt.   I   somras   
höll   vi   en   digital   klimatkurs   och   från   hösten   och   fram   till   årsmötet   har   vi   hållit   tio   vanliga   
workshops,   har   haft   ett   par   utbildningskurser   för   utbildare   och   också   hållit   workshops   för   21   
skolklasser.   Utöver   det   har   vi   gjort   en   skolworkshop   inriktad   på   elever   från   12-19   år   som   är   
inspelad. Inom   projektet   har   vi   också   gjort   tre   filmer   om   klimatet   som   ligger   på   youtube;   dessa   
har   fokus   på:     

● varför   klimatkrisen   är   viktig   
● varför   det   är   bråttom   att   göra   något   
● att   det   är   möjligt   att   göra   något   

Målet   är   att   kunna   erbjuda   kurser   på   många   olika   håll   i   landet   men   också   till   flera   olika   
målgrupper.     
  

Klimatinspiratörsprojektet   inledde   också   ett   samarbete   med   Triart   som   lanserade   filmen   om   
Greta.   Idéen   var   att   Klimataktion   skulle   informera   om   klimatet   i   samband   med   visningen   av   
filmen   i   olika   sammanhang.   På   grund   av   pandemin   ställdes   tyvärr   de   flesta   av   dessa   filmvisningar   
in.     
  
  

Klimataktions   medverkan   i   aktioner,   demonstrationer   och   andra   aktiviteter:    
  

Trots   att   det   varit   betydligt   mindre   möjligheter   till   fysiska   aktioner   och   demonstrationer   än   vanligt   
har   Klimataktion   och   organisationens   medlemmar   medverkat   i   bl.a.   följande   under   året:     
  

● Den   30   maj   var   Klimataktion   med   och   arrangerade   en   skostrejk.   På   minst   70   platser   runt   
om   i   landet   satte   människor   ut   skor   som   symboliserade   alla   människor   som   skulle   
manifestera   för   klimatet   om   det   inte   vore   för   pandemin.   Manifestationen   fick   en   en   hel   
del   uppmärksamhet   i   media.   Medlemmar   i   Klimataktion   har   deltagit   i   återkommande   
skostrejker   den   sista   lördagen   i   varje   månad   under   hela   året.   
  



https://klimataktion.se/2020/06/15/skostrejk-den-sista-lordagen-varje-manad/   
  

● Den   24   april   deltog   vi   i   den   virtuella   globala   klimatstrejken   och   den   25   september   både   
fysiskt   utanför   olika   kommunhus   och   digitalt.     

  
● Klimataktion   var   mycket   engagerade   i   arbetet   för   att   stoppa   Preems   utbyggnad   under   

2020.   Klimataktion   har   tidigare   överklagat   planerna   på     utbyggnad   och   vår   talesperson   Pia   
Björstrand   var   nere   i   Lysekil   i   mars     och   höll   ett   anförande   vid   huvudförhandlingarna   i   
Mark-   och   miljööverdomstolen.   Tillsammans   med flera   andra   miljöorganisationer   
demonstrerade   Klimataktion   utanför   Svea   hovrätt   den   15   juni   när   vi   fick   det   tragiska   
beskedet   att   Mark-och   Miljööverdomstolen   ansåg   att   Preemraffs   utbyggnad     var   tillåtlig.   I   
augusti   deltog   en   vi   i   klimatstafett   där   ett   brev   transporterades   hela   vägen   från   Lysekil   till   
Stockholm   och   överlämnades   till   Isabella   Lövin.   I   september   kom   så   det   glädjande   
beskedet   från   Preemraff   om   att   de   drar   tillbaka   planerna   på   utbyggnaden   av   raffinaderiet!     

  
● Klimataktion   har   tillsammans   med   Färnebo   folkhögskola   och   Jordens   vänner   varit   

arrangörer   till   flera   helg-   och   distanskurser   om   klimatet   under   året.   Fokus   har   varit   på   
lokalt   klimatarbete,   klimaträttvisa   osv.    I   början   av   augusti   arrangerade   organisationer   ett   
rådslag   ”Grön   rättvis   nystart”   där   diskussionen   handlade   om   hur   vi   gemensamt   kan   tackla   
klimatutmaningen   och   coronakrisen.   Klimataktion   deltog   både   på   plats   på   Färnebo   
folkhögskola   och   digitalt   från   Solidaritetshuset   i   Stockholm.     

  
● Det   var   med   stor   glädje   och   stolthet   som   Klimataktion   tog   emot   Marianne   Björklunds   

pris   från   Bragée   Kliniker   torsdagen   den   15   oktober.   Bragée   Klinikers   pris,   som   instiftades   
i   år,   delas   ut   till   en   ideell   verksamhet,   en   person   eller   ett   initiativ   i   klimatfrågan   som   bidrar   
särskilt   till   hälsa   och   till   mångfald   i   naturen.   
  

● Vi   gjorde   en   liten   kampanj   inför   Black   Friday   med   inlägg   på   Instagram   och   en   artikel   och   
en   film   på   hemsidan.   
  

● Under   december   månad   presenterade   vi   24   klimathjältar   på   vår   Facebook-sida,   en   för   
varje   dag   fram   till   julafton.   Denna   julkalender   hade   ni   –   alla   engagerade   klimataktivister   –   
bidragit   med   genom   att   nominera   personer   till   kalendern.  

  
● Lagt   ut   information   om   och   startat   en   kampanj   på   vår   hemsida   för   att   Sverige   ska   utlysa   

klimatnödläge.     
  

Klimatnödläge   nu!   –   Klimataktion   
  

● Börjat   erbjuda   klimatcoaching   till   personer   som   vill   engagera   sig   för   klimatet   men   
behöver   rådgivning   och   pepping   i   sitt   engagemang   

  
● Klimataktion   har   ett   fortsatt   samarbete   med   andra   organisationer   genom   Klimatsverige,  

Schyssta   pensioner,   Klimatriksdagen,   Välfärdsalliansen   mfl.     
  
  

Kommunikation   och   media   
  

Vi   har   arbetat   hårt   med   att   kommunicera   till   medlemmar   och   andra   intresserade.   Karin   Wrete   har   
förtjänstfullt   uppdaterat   vår   hemsida   och   Pia   Björstrand   och   Åsa   Elmstam   har   kontinuerligt   lagt   

https://klimataktion.se/2020/06/15/skostrejk-den-sista-lordagen-varje-manad/
https://klimataktion.se/grupper__trashed/arbetsgrupper/klimatnodlage/


upp   intressanta   inlägg   på   Facebook   respektive   Instagram.   Vi   har   skickat   ut   Nyhetsbrev   ungefär   
en   gång   i   månaden   till   våra   medlemmar   som   våra   talespersoner   har   skrivit.   Vi   har   bildat   en   
gemensam   kommunikationsgrupp   för   Klimatinspiratörsprojektet   och   styrelsens   övriga   aktiviteter.     

  
Vi   har   även   skrivit   ett   antal   debattexter   och   kommentarer   i   olika   frågor   som   vi   har   publicerat   på   
vår   hemsida.   Klimataktion   har   under   året   också   arbetat   med   att   formulera   en   framtidsvision   för   
2030,   ett   arbete   som   vi   kommer   att   publicera   inom   en   snar   framtid.   
  

Klimataktions   talespersoner   och   styrelsemedlemmar   har   skrivit   eller   varit   medförfattare   till   en   
mängd   debattartiklar   i   olika   tidningar:   
  

Aktuell   Hållbarhet   6/4   -   2020   
  

Sätt   människor   och   miljö   i   centrum   efter   coronakrisen   -   Aktuell   Hållbarhet   (aktuellhallbarhet.se)   
  

Debattartikel   i   OmVärlden   den   4   maj   2020:   
  

https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/det-svenska-ledarskapet-for-manskliga-rattig 
heter-ar-totalt-innehallslost/?fbclid=IwAR3A5IbfUv6_iZeJz3zZVg_QIH1cfFNt8D3JW8UiTO 
UhWt8uMlPjCK_D6yM   
  

Debattartikel   i   ETC   23   maj   angående   trafikomställning   
  

Milano   visar   vägen   –   för   att   möta   klimathot   och   ny   smittsspridning   |   ETC   
  

I   juni   2020   medverkade   vi   i   brev   till   Sveriges   Radio   angående   att   de   bör   prioritera   klimatnyheter   
högre.     

  
Aktuell   Hållbarhet   30/6   2020   

  
”Alla   AP-fonderna   måste   ta   sitt   ansvar   för   klimatet”   -   Aktuell   Hållbarhet   (aktuellhallbarhet.se)   
  

Brev   och   debattartikel   med   en   mängd   andra   miljöorganisationer   i   juli   2020:   
  

https://klimatriksdagen.se/wp-content/uploads/2020/07/Varje-krona-ma%CC%8Aste-vara-gro 
%CC%88n.pdf?fbclid=IwAR0VcuTNW5eSwIeuuzHvK97BdZT78RBbYBxUn3ogvwxlbsdCmF 
apnCdO03s   
  

Svar   på   tidningen   Proletärens   ledare   om   Preemraff   3   augusti   2020:   
  

Kommunistiska   Partiet   och   Oljeholismen   –   Klimataktion   
  

Aktuell   Hållbarhet   25/8     
  

Regeringen   måste   säga   nej   till   Preems   planer   i   Lysekil   –   Klimataktion   
  

Debattartikel   om   skogsskydd,   1   okt:   
  

Debatt:   Stoppa   avverkningar   i   skyddade   områden   -   Altinget   -   Allt   om   politik:   altinget.se   

https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/efter-krisen-satt-manniskor-och-miljo-framst/
https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/det-svenska-ledarskapet-for-manskliga-rattigheter-ar-totalt-innehallslost/?fbclid=IwAR3A5IbfUv6_iZeJz3zZVg_QIH1cfFNt8D3JW8UiTOUhWt8uMlPjCK_D6yM
https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/det-svenska-ledarskapet-for-manskliga-rattigheter-ar-totalt-innehallslost/?fbclid=IwAR3A5IbfUv6_iZeJz3zZVg_QIH1cfFNt8D3JW8UiTOUhWt8uMlPjCK_D6yM
https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/det-svenska-ledarskapet-for-manskliga-rattigheter-ar-totalt-innehallslost/?fbclid=IwAR3A5IbfUv6_iZeJz3zZVg_QIH1cfFNt8D3JW8UiTOUhWt8uMlPjCK_D6yM
https://www.etc.se/debatt/milano-visar-vagen-att-mota-klimathot-och-ny-smittsspridning
https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/alla-ap-fonderna-maste-ta-sitt-ansvar-for-klimatet/?fbclid=IwAR1GrH1mulgsJ4JQUjRK2PuSCXLovRoYzFP_3fQa5q755EVejy7Z9M6ZE40
https://klimatriksdagen.se/wp-content/uploads/2020/07/Varje-krona-ma%CC%8Aste-vara-gro%CC%88n.pdf?fbclid=IwAR0VcuTNW5eSwIeuuzHvK97BdZT78RBbYBxUn3ogvwxlbsdCmFapnCdO03s
https://klimatriksdagen.se/wp-content/uploads/2020/07/Varje-krona-ma%CC%8Aste-vara-gro%CC%88n.pdf?fbclid=IwAR0VcuTNW5eSwIeuuzHvK97BdZT78RBbYBxUn3ogvwxlbsdCmFapnCdO03s
https://klimatriksdagen.se/wp-content/uploads/2020/07/Varje-krona-ma%CC%8Aste-vara-gro%CC%88n.pdf?fbclid=IwAR0VcuTNW5eSwIeuuzHvK97BdZT78RBbYBxUn3ogvwxlbsdCmFapnCdO03s
https://klimataktion.se/2020/08/12/kommunistiska-partiet-och-oljeholismen/
https://klimataktion.se/2020/08/27/regeringen-maste-saga-nej-till-preems-planer-i-lysekil/
https://www.altinget.se/artikel/debatt-stoppa-avverkningar-i-skyddade-omraaden


  
  

Medverkande   i   debattartikel   om   tjänstepensioner   i   Sydsvenskan   8   nov:     
  

”Tjänstepensionen   ska   inte   behöva   vara   en   klimatbov.”   -   Sydsvenskan   
  

Medverkande   i   debatt   om   miljömål,   sänkt   arbetstid   och   tillväxt   i   Svenska   Dagbladet   201126…   
  

Debattörer:   Sänk   arbetstiden   –   låt   miljö   gå   före   tillväxt   |   SvD   
  

…och   slutreplik   201204   
  

Debattörer:   Miljömålen   nås   inte   med   fortsatt   tillväxt   |   SvD   
  

Aftonbladet   210208:   
  

25   organisationer:   Svenskt   skogsbruk   en   klimatskandal   |   Aftonbladet   
  
  

Vårt   medlemsregister   
  

Under   året   anställde   vi   en   person   för   att   arbeta   med   att   rensa   och   uppdatera   vårt  
medlemsregister.   Personen   fick   också   i   uppgift   att   utifrån   medlemsregistret   titta   på   
möjligheterna   att   koppla   ihop   medlemmar   i   olika   delar   av   landet   för   att   öka   samarbete   och   
aktivitet   lokalt.   
  
  

Våra   lokalorganisationer   
  

Det   är   glädjande   att   se   att   vi   har   aktiva   och   livskraftiga   lokalföreningar.   Under   året   har   det   
också   startat   en   ny   lokalgrupp   inom   Klimataktion,   Klimataktion   Kalmar!     
  

Här   är   rapporter   från   två   av   våra   lokalorganisationer   om   vad   de   har   gjort   under   året:      
  

Klimataktion   Halmstad   
  

Våra   aktiviteter   under   2020   samt   januari   och   februari   2021   
Vi   har   haft   styrelsemöte   varje   månad   utom   juli.    Mars   2020   genomfördes   årsmöte   
via   mejl,   sedan   april   har   vi   sammanträtt   på   zoom     
Vi   har   haft   studiecirkel   vid   13   tillfällen,   fr.o.m.   april   2020   på   zoom.   Vi   har   bland   
annat   gått   igenom   Klimatriksdagens   akutplan   för   klimatet.     
Vi   har   dessutom   haft   arbetsmöten   på   zoom   vid   8   tillfällen   under   december   och   
januari   med   anledning   av   Klimataktions   Halmstad   yttranden   över   kommunens   
Framtidsplan   2050   (översiktsplanen)   samt   planer   för   energi-   och   klimat,   transport   
respektive   vatten   och   VA.   Klimataspekterna   var,   trots   allt   tal   om   hållbarhet   i   
planerna,   minst   sagt   försummade.   Till   råga   på   allt   kommer   
klimatanpassningsplanen   att   utlämnas   först   i   efterhand,   ”senare   i   vår”.     
  

https://www.sydsvenskan.se/2020-11-08/tjanstepensionen-ska-inte-behova-vara-en-klimatbov
https://www.svd.se/sank-arbetstiden--lat-miljo-ga-fore-tillvaxt
https://www.svd.se/miljomalen-nas-inte-med-fortsatt-tillvaxt
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/gWLbOA/svenskt-skogsbruk-ar-en-klimatskandal


Vi   har   klimatstrejkat   på   torget   (FFF   Halmstad)   varje   vecka   från   hösten   2018   och   
fram   till   6   mars   2020,   när   vi   efter   73   gånger   bröt   p.g.a.   corona.   Maj   –   oktober   2020   
arrangerade   vi   (2   -   3   personer)   SKO-strejk   för   klimatet,   sista   lördagen   varje   månad.     
  

Under   de   första   månaderna   2020   genomförde   vi   (Hans   Landeström   och   
Anne-Marie   Bruno)   klimatinspiratörsutbildning   i   Halmstad   med   ett   tjugotal   
deltagare.   Vi   var   ungefär   lika   många   när   vi   planerade   nästa   globala   klimatmarsch,   
som   skulle   genomföras   24/4,   men   fick   ställas   in.      
  

Vi   har   vi   deltagit   i   olika   sammanhang,   bland   annat   på   Färnebos   folkhögskola   i   
februari   (”Nästa   steg   i   det   lokala   klimatarbetet”),   sedan   via   zoom   vid   
Klimatriksdagens   FOLK   webinarier,   SLU:s   lokalekonomidagar,   Länsstyrelsens   i   
Halland   Miljömålskonferens,   Fältbiologernas   aktivistaftnar   o.s.v.   Utbudet   online   har   
varit   stort.    När   smittsamheten   såg   ut   att   minska   träffade   vi   i   slutet   av   sommaren   
vid   ett   par   tillfällen   några   kommunala   tjänstemän   med   ansvar   för   klimat   och   
miljöfrågor.   

  
Klimataktion   Uppsala   

  
Klimataktion   Uppsala   har   fortsatt   engagera   fler   medlemmar   under   året.   Vi   har   stött   
Klimatstrejk   Uppsala   och   många   medlemmar   har   varit   aktiva   i   den.   Vi   deltog   i   den   
globala   aktionsdagen   den   25   september   2020.     
  

Vi   har   arrangerat   föreläsningar   på   biblioteket   och   digitalt,   med   David   Jonstad,   
Tomas   Kåberger,   Björn   Wiman   och   David   Lindvall,   samt   en   om   skogen   och   
klimatet   och   en   om   hur   ett   universitet   (SLU)   kan   bli   klimatneutralt   på   kort   tid.      
  

Vi   har   också   genomfört   flera   studiecirklar   baserade   på   böcker   av   Pär   Holmgren   och   
Kate   Raworth.     
  

Vi   driver   på   kommunens   klimatarbete   genom   att   delta   i   Uppsala   klimatprotokoll   
och   arbetet   med   en   ny   klimatfärdplan   för   Uppsala   samt   har   yttrat   oss   över   
kommunens   plan   för   utbyggnad   av   de   sydöstra   stadsdelarna.     
Vi   har   arbetsgrupper   inom   trafik   och   konsumtion   som   deltar   i   den   offentliga   
debatten.     
  

  
  


