Nyhetsbrev från Klimataktion riks.

Augusti 2021
Efter en lång het sommar och än hetare rapporter – du behövs mer än någonsin. Vi i
Klimataktion har mycket på gång inför hösten. Hoppas du vill delta på det sätt som känns
bekvämt för dig och hjälpa oss att få mer fart klimatrörelsen och därmed beslutsfattarna.

Webinarium om IPCC’s klimatrapport
Måndag den 16 augusti 18:00 - ca 20:00
Presentation och diskussion om IPCC:s senaste klimatrapport. Deltagare från UNIO-Svalbard,
Bolincentret och ICCI.
Arr. KA Stockholm, Klimatsverige och ICCI (International Cryosphere Climate Initiative).
För mer information och Zoom-länk se här.

Gå på kurs med Klimatprata i höst
Blir du också grötig i munnen när du pratar om klimatet? Här är lösningen. Kursen genomförs
digitalt och på plats (åtminstone i Uppsala) kvällstid några kvällar eller några heldagar.
Kontakta petra.palmen @outlook.com om du är intresserad. Vet du att klimatprata har en
web-baserad app där du kan få tips? Länk finns på Klimatpratas hemsida och laddas ned
därifrån på mobilen.

Ny termin - upptäck vårt skolmaterial
Många barn och unga är oroliga för klimatkrisen och vill veta vad man kan göra. Vi har tagit
fram ett kostnadsfritt material för skolelever och vill gärna träffa skolklasser. Har du
skolkontakter, läs mer här erbjudanden till skolor.
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Hur kan vi samverka bättre?
Och hur får vi upp klimatfrågan högst på politikernas dagordning? Rapport från grön rättvis
nystart på Färnebo folkhögskola, där engagerade från hela landet träffades i somras.

Var med och marknadsför Klimataktion!
Och hur får vi upp klimatfrågan högst på politikernas dagordning? Rapport från grön rättvis
nystart på Färnebo folkhögskola, där engagerade från hela landet träffades i somras.

Månadens fråga
Bra idéer efterlyses. Har du tips på hur vi kan få fler att engagera sig för klimatet? Hur blir vi
bättre i Klimataktion? Maila evalenaberlin@hotmail.com.
Tack för allt du gör!
Vänliga hälsningar
Styrelsen för Klimataktion, riksorganisationen

KALENDARIUM – event uppdateras löpande på hemsidan

Måndag den 16 augusti, 18:30 – ca 20:00. Webinarium om IPCC’s klimatrapport. Länk.

21-29 Augusti, Nordic Rebellion med Extinction Rebellion. Information finns här.

Onsdag 8 september, 18:30, Medlemsmöte, KA Uppsala

Torsdag den 23 september, 18:00. Hur ska Uppsala nå sina årliga klimatmål. Arr. KA Uppsala,
mfl.

Torsdag den 23 september, möte kl 19:00 i Lund. Hur bildar man en lokal förening?
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Ansvariga: Petra Palmén och Janine O’Keeffe från KA Riks styrelse. Maila
petra.palmen@outlook.com för mer info.

Fredag den 24 september, FFF - Global strejk. Petra och Janine är med i Lund 12:00-14:00.

Lördag den 30 oktober Nätverksmöte Klimatsverige i Immanuelskyrkan, Stockholm.

Onsdag 6 oktober, 18:30, Medlemsmöte, KA Uppsala
Vecka 40, 2-10 oktober, Naturskyddsföreningen Vänliga veckan för hållbar konsumtion. Hör
med din lokala NSF om din organisation kan delta!

Onsdag den 20 oktober, 18:00. Vägen framåt efter COP26. Diskussion med Lorenz Tovatt MP, David Kihlberg - Naturskyddsföreningen och Deniz Butros - Hagainitiativet. Arr. KA
Uppsala, mfl.

31 oktober - 12 november, COP26, Glasgow

Onsdag 10 november, 18:30, Medlemsmöte, KA Uppsala

Onsdag den 24 november, 18:00. En strimma hopp. Staffan Laestadius. Arr. KA Uppsala m.fl.
Onsdag 15 december, 18:30, Medlemsmöte, KA Uppsala

Början på juni 2022 Stockholm +50. Högnivå-miljökonferens där ministrar/statschefer
kommer att delta, till minne av FN:s första miljökonferens i Sthlm 1972.

Söndag den 5 juni 2022, FN:s årliga Världsmiljödag

Söndag den 11 september 2022, Valdag Sverige
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Ca 2028 Världens koldioxidbudget är slut för att nå Paris-avtalet med nuvarande
utsläppstakt.

Datum för höstens Klimatinspiratörskurser finner du här. Nya tillfällen läggs in löpande.
Vänliga hälsningar
Styrelsen för Klimataktion, riksorganisationen
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