
  

Nytt   år,   nya   krafter!   En   härlig   start   på   året   att   se   Joe   Biden   som   president   med   en   
ambition   att   sätta   klimatet   på   agendan.   Redan   nu   har   han   sett   till   att   USA   har   återinträtt   i   
Parisavtalet   och   försöker   också   stoppa   den   omstridda   Keystone   XL-pipelinen.   Det   är   något   av   
ett   ödesår   för   klimatet:   
  

-   EU:s   gröna   giv   träder   i   kraft   med   en   mängd   investeringar   och   samarbeten   
-   USA   återinträder   i   Parisavtalet   och   kommer   förmodligen   att   lansera   sin   egen   gröna  
giv   
-   Kina   ska   anta   sin   14   femårsplan,   där   de   för   första   gången   sätter   ett   mål   om   att   bli   
klimatneutralt   
-   COP   26   i   Glasgow   kan   förhoppningsvis   äga   rum   det   här   året   då   mötet   blev   
uppskjutet   på   grund   av   Corona   förra   året.   
  
  

Nytt   år,   ny   kampanj!!   Det   blir   allt   tydligare   att   vi   befinner   oss   i   ett   klimatnödläge.   Lika   väl   som   
Corona   har   förändrat   vårt   samhälle   i   grunden   behöver   nu   politikerna   se   till   att   samhället   ändras   
för   att   minska   risken   för   klimatkatastrof.   Vi   kräver   att   svenska   staten   och   våra   kommuner   utlyser   
klimatnödläge   och   agerar   därefter.   Läs   mer   och   stötta   vår   kampanj   på   vår   hemsida:   
Klimatnödläge   nu!   –   Klimataktion   
  
  

Våra   klimatinspiratörskurser   har   tagit   ordentlig   fart   och   i   år   kommer   vi   även   att   komma   ut   i   skolor   
och   prata   med   eleverna.   Vill   du   gå   en   klimatinspiratörskurs?   Planerade   kurser   är   för   
närvarande:   
  

-   Onlinekurs   för   Skåne/Blekinge   med   start   den   24/2:   
  

Bli   klimatinspiratör!   Skåne/Blekinge   |   Facebook   
  

-   Onlinekurs   generell   med   start   den   17/2:   Bli   Klimatinspiratör!   –   Klimataktion   
  

-   Kurs   på   engelska   den   11/2   (OBS   flyttat   datum   och   tid)   

  

  

Januari   2021 

  



  
Become   a   Climate   Inspirer!   (Note   that   the   dates   will   change)   –   Klimataktion   
  

Vi   planerar   även   en   klimatinspiratörskurs   i   Uppsala   i   mars,   en   onlinekurs   i   Umeå/Nedre   Norrland   
i   april   och   hoppas   kunna   hålla   en   kurs   på   plats   i   Varberg   den   10/4   om   Coronaläget   tillåter.   Det   
kommer   att   hållas   fler   kurser   i   vår   så   håll   ett   öga   på   vårt   kalendarium.   Om   du   har   en   grupp   som   
är   intresserad   av   en   kurs,   föreläsning   eller   studiecirkel,   eller   tips   om   några   som   kan   vara   
intresserade;   kontakta   Pia   Björstrand   på   pia.bjorstrand@klimataktion.se.   
  

Vi   kommer   också   att   hålla   en   ny   utbildarkurs,   dvs   en   kurs   där   man   själv   kan   utbilda   sig   för   att   bli   
utbildare   på   våra   klimatinspiratörskurser.   Kurstillfällena   är   den   10/4   och   den   17/4   och   kommer   
att   ske   online.   För   att   gå   utbildarkursen   måste   man   först   gå   vår   klimatinspiratörskurs.   Man   får   
sedan   ansöka   om   plats   på   utbildarkursen.   
  
  

Klimatriksdagen   håller   sitt   andra   forum   för   lokal   klimataktivism   (FOLK).   Anmäl   dig   
gärna   här:    KR   FOLK   anmälan   20   Feb   2021   (typeform.com)   
    
  

Save   the   date:   Den   21/3   13.00   –   16.00   blir   det   årsmöte   i   Klimataktion   Riks!   Årsmötet   
kommer   troligen   att   ske   digitalt.   
  

Vill   du   bli   moderator   i   vår   Klimataktionsgrupp   på   Facebook   för   att   vara   med   och   utveckla   
gruppen?   Kontakta   Charlotta   Johansson   charlotta.johansson@klimataktion.se.     
    
Nytt   år,   ny   medlemsavgift!   Här   ser   du   hur   du   gör   för   att   stötta   oss:   
  

Förnyat   medlemskap   –   Klimataktion   
  

Styrelsen   för   Klimataktion,   riksorganisationen   
  


