
  

Det   är   alltid   mörkast   före   gryningen,   sägs   det.   Och   vi   hoppas   verkligen   att   vi   har   sett   början   till   
slutet   för   högerextremism,   miljöförstörelse   och   sociala   orättvisor.   I   vilket   fall   ser   vi   många   ljus   i   
mörkret.   Vårt   klimatinspirationsprojekt   har   gått   väldigt   bra   under   hösten   och   vi   kommer   i   
december   att   utbilda   många   nya   personer   som   kan   sprida   inspiration   i   framtiden.   Vi   sprider   
ringar   på   vattnet!   
  

Klimatkalender   
Nominera   till   klimatinspiratörernas   adventskalender!   
  

Inför   jul   vill   vi   lysa   upp   mörkret   genom   att   lyfta   en   person   som   har   gjort   något   inspirerande   för   
klimatet   varje   dag   och   vi   behöver   din   hjälp   att   hitta   dessa   stjärnor.   Vem   inspirerar   dig   och   
varför?     
  

Vi   vill   särskilt   gärna   lyfta   privatpersoner   som   inte   redan   är   välkända   i   klimatkretsar.   Har   du   en   
kompis   som   har   fått   skolan   att   införa   köttfri   måndag?   En   kollega   som   tryckt   på   för   en   
klimatanpassad   resepolicy   i   företaget?   En   eldsjäl   i   din   förening   som   jobbar   med   
klimatanpassning   av   verksamheten?   Toppen,   nominera   dem!   
  

Ju   mer   konkret   motivering   desto   större   chans   att   personen   kommer   med.   Vi   har   24   luckor   att   
fylla   och   hoppas   kunna   presentera   en   stor   bredd   och   mångfald   så   nominera   alla   bra   personer   
du   kommer   på   redan   idag.  
  

Du   som   nominerar   kommer   inte   att   synas   i   kalendern   men   vi   behöver   dina   kontaktuppgifter   för   
att   kunna   följa   upp   dina   nomineringar.   
  

Nominera   här!   
  

Klimatmusikal   
Kolla   gärna   in   vår   underhållande   medlem   Staffan   Lindbergs   musikal:   KliMatNyttigt,   StåUpp   
Musikal   med   klimatfokus   på   nedanstående   länk.   Då   får   ni   också   höra   Per   Ribbings   suveräna   
version   av   Stefan   Löfvens   senaste   tal   till   nationen,   omskrivet   som   vi   skulle   vilja   höra   Stefan   tala.   
För   den   som   inte   har   facebook   kan   man   också   läsa   talet   på   vår   hemsida.   
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https://www.facebook.com/rodrigo.munoz.313/videos/10224752826596791   
    
Synpunkter   på   Preem   
Klimataktion   har   lämnat   synpunkter   på   Preem   AB:s   samrådshandlingar   för   planerad   övergång   
till   förnybara   bränslen   vid   raffinaderiet   i   Lysekil.   Synpunkterna   finns   att   läsa   på   vår   hemsida,   
www.klimataktion.se.   
    
Läs   gärna   även   vår   medlem   Rikard   Rehnbergs   text   om   biobränslen:   Skogsekvationen   som   inte   
går   ihop   –   Klimataktion  
    
Black   Friday   och   Köpfri   dag   
Vi   vet   att   konsumtionen   måste   minska   för   att   vi   ska   kunna   ha   en   hållbar   framtid.   Vår   talesperson   
Pia   Björstrand   medverkar   därför   i   en   debattartikel   i   SvD   med   flera   framstående   forskare   och   
andra   företrädare   för   miljöorganisationer.   Debattörer:   Sänk   arbetstiden   –   låt   miljö   gå   före   tillväxt   
|   SvD   
  

Dessutom   har   vår   styrelsemedlem   Oscar   Magnusson   skrivit   ner   funderingar   kring   hur   vi   ska   
kunna   minska   konsumtionen.   Se   Frågorna   som   vi   måste   svara   på   –   Klimataktion   
    
Se   också   vår   styrelsemedlem   Åsa   Elmstams   text   och   film   om   konsumtion:   Köp   det   inte   –   
Klimataktion   
  
  

Vi   önskar   er   alla   en   fin   adventstid!   Ge   gärna   Klimataktion   en   julgåva   så   att   vi   kan   fortsätta   vårt   
arbete   för   klimatet   genom   att   swisha   1231493089   eller   betala   direkt   till   vårt   bankgiro   286-2423.   
Kanske   ge   bort   ett   medlemskap   i   julklapp?   Tack   för   ert   stöd!!   
    
Styrelsen   för   Klimataktion,   riksorganisationen   
  


