
  

Seger   för   klimatrörelsen!   
Det   har   varit   en   minst   sagt   rafflande   månad.   Först   kom   beskedet   att   Preem   drar   tillbaka   sin   
ansökan   om   utbyggnad.   Sedan   röstade   Europaparlamentet   igenom   det   nya   förslaget   på   
klimatlag   för   EU.   Bland   annat   höjdes   målet   för   utsläppsreduktion   till   2030   –   från   40   till   60   
procent.   Slutligen   slapp   vi   en   löjeväckande   lagstiftning   om   att   vegetariska   produkter   inte   ska   få   
ha   benämningar   som   traditionellt   tillhör   animaliska   produkter.   Vi   gläder   oss   såklart   mycket   åt   
dessa   delsegrar   och   gratulerar   hela   miljörörelsen   och   alla   er   som   kämpat!   Men   som   ni   tydligt   
kan   se   nedan   går   kampen   vidare   med   massor   av   roliga   tillfällen   att   engagera   sig.   
  
    
Bli   klimatinspiratör!   
Som   Klimatinspiratör   får   du   lära   dig   mer   om   klimatfrågan   och   verktyg   för   att   öka   ditt   
engagemang.   Det   kommer   att   hållas   en   grundkurs   för   Klimatinspiratörer   i   Ödeshög   den   21/11.   
Mer   information   och   anmälan   här.   
    
Dessutom   hålls   en   klimatinspiratörsutbildning   inriktad   på   Norrbotten,   med   fyra   digitala   
kurstillfällen   -   10   nov,   17   nov,   24   nov,   1   dec,   kl   18.30   –   20.30.   Mer   information   och   anmälan   här.   
  

Vill   du   att   vi   ska   ordna   en   klimatinspiratörskurs   på   din   ort,   arbetsplats   eller   förening?   
Kontakta   oss   på   pia.bjorstrand@klimataktion.se   
  
    
Bli   utbildare!   
Våra   utbildningar   Bli   klimatinspiratör   är   uppskattade   och   behövs   mer   än   någonsin.   Tack   vare   
stöd   från   Postkodstiftelsen   har   vi   nu   möjlighet   att   skala   upp   verksamheten   och   inspirera   många   
fler   att   engagera   sig   för   klimatet.   Därför   behöver   vi   utöka   vårt   nätverk   av   utbildare.   Du   som   själv   
har   gått   utbildningen   har   nu   chansen   att   gå   en   endagskurs   och   bli   utbildare   inom   projektet.   
Kursen   hålls   i   Jönköping   den   6   dec.   Läs   mer   och   anmäl   dig   här.     
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Klimataktion   har   det   stora   nöjet   att   delta   i   ett   samarbete   kring   lanseringen   av   filmen   I   am   Greta   
om   Greta   Thunbergs   kamp   för   klimatet.   Den   har   Sverigepremiär   den   20   november   och   i   
samband   med   ett   antal   visningar   kommer   vi   att   delta   i   diskussioner   och   klimatet   och   
klimataktivism.   
  
    
Miljöl   om   fossilfri   framtid   
Till   månadens   Miljöl   kommer   Karin   Ifwer   från   Vattenfall.   Hon   är   ansvarig   för   strategi   och   
affärsutveckling   och   kommer   att   tala   om   hur   Vattenfall   jobbar   för   att   möjliggöra   ett   fossilfritt   liv   
inom   en   generation.   
  

När?   2   november   19:30   
Var?   Restaurang   Oxen,   Malmskillnadsgatan   46,   Stockholm   
Anmälan   görs   till   per.ribbing@gmail.com   
Beställ   matig   vegansk   macka   á   70   SEK   vid   anmälan.   
Evenemanget   är   coronasäkrat.   
    
Styrelsen   för   Klimataktion,   riksorganisationen   
  


