
  

    
Det   är   milt   uttryckt   ett   annorlunda   år   som   går   mot   sitt   slut.   Många   av   oss   är   nog   ordentligt   trötta   
på   pandemin   vi   det   här   laget.   För   att   muntra   upp   oss   kan   vi   dock   se   tillbaka   på   ett   antal   viktiga   
händelser   och   beslut   vi   alla   varit   med   och   bidragit   till   genom   att   engagera   oss   för   klimatet.   Vi   
stoppade   utbyggnaden   av   Preemraff!   Även   om   ambitionsnivån   hade   behövt   vara   högre   så   är   
EU   på   god   väg   att   få   en   klimatlag   som   kräver   en   minskning   av   utsläppen   med   55   %   till   2030.  
Trots   att   coronapandemin   har   varit   på   allas   läppar   har   klimatfrågan   hållit   sig   starkt   kvar   på   
agendan.   Efter   att   vi   i   klimatrörelsen   i   åratal   påpekat   det   orimliga   i   att   investera   våra   
pensionspengar   i   fossil   energi   beslutade   Andra   AP-fonden   att   ta   bort   250   fossilbolag   ur   sin   
portfölj.   Vad   gäller   de   globala   utsläppen   av   växthusgaser   väntas   de   bli   ca   8   %   lägre   än   2019.   Ett   
tillfälligt   men   inte   oviktigt   andrum   för   atmosfären.   När   efterfrågan   på   elektricitet   sjunker   i   världen   
är   det   de   förnybara   energislagen   som   går   för   full   maskin,   medan   det   fossila   minskar.   Detta   är   
inte   av   klimathänsyn,   men   för   att   förnybart   är   billigare.   Förhoppningsvis   är   detta   en   fingervisning   
om   framtiden.   
  

Vi   vill   önska   er   alla   en   riktigt   god   jul   och   ett   gott   nytt   2021!   
  
    
Miljöl   Grand   Slam     
Miljöl   bjuder   in   till   en   kväll   på   temat   slam   –   en   viktig   fråga   för   miljö,   klimat   och   jordbruk.   
Mer   information   finns   här  
    
Greta-filmen   på   SVT     
Missade   du   filmen   om   Greta   Thunberg?   Misströsta   icke,   SVT   sänder   den   i   början   av   2021.   
Årets   stora   klimatfilmssnackis   sänds   söndagen   den   3   januari   kl.   20:00   på   SVT   1   och   kommer   
också   finnas   på   SVT   play   därefter.     
    
Bli   klimatinspiratör!   
Vårt   folkbildningsarbete   pausar   inte   för   pandemier.   Med   start   den   21:a   januari   ordnar   vi   en   
digital   klimatinspiratörskurs   uppdelad   i   tre   träffar   över   tre   veckor.   Anmälan   senast   18   januari.   
Mer   information   finns   här.   
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Klimataktions   julkalender   
Du   har   väl   inte   missat   Klimataktions   julkalender   där   vi   lyfter   fram   personer   som   på   olika   sätt   
kämpar   för   klimatet   och   vars   arbete   vi   vill   uppmärksamma   lite   extra.   Kalendern   finns   i   
Klimataktions   kanaler   på   Facebook   och   Instagram.   
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