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Blev det bara ”bla bla bla” eller något mer? Delta i ett samtal om vad COP26 uppnådde och
hur kampen kan föras vidare. Ett webbseminarium arrangeras den 18 november 18 30 av bl
a Klimatsverige, Klimataktion, ICCI med flera. Bland talarna Pam Pearson, ICCI och Alasdair
Skelton, klimatforskare.
Mer information här https://klimataktion.se/event/efter-cop26-vad-uppnaddes-och-vadfinns-kvar-att-gora
Engagera dig!
Vi har en ny sektion på hemsidan som heter Engagera dig. Där har vi samlat information och
resurser som är användbara både för den som vill börja engagera sig för klimatet och för den
som redan är aktiv men vill utveckla sitt engagemang. Kolla in de nya sidorna här och tipsa
gärna andra som du tror kan ha nytta av informationen.
Boka tid hos klimatcoachen!
Nu har vi utbildat fler klimatcoacher och kan ta emot fler som vill bli coachade. Vill du ha
hjälp att komma i gång, komma vidare, utvecklas eller må bättre i ditt engagemang? Eller
känner du någon annan som skulle ha nytta av sådant stöd? Här kan man läsa mer och
anmäla sig för att bli coachad.
Intresserad av delningsekonomi?
I Sverige använder vi i snitt ett klädesplagg sju gånger innan det kastas. Men det finns
lösningar. 80 deltagare hos PRO i Gustavsberg lyssnade intresserat när Petra Palmén,
Klimataktion, höll föredrag om delningsekonomi.
https://klimataktion.se/2021/11/04/svensken-lever-som-om-det-fanns-42-jordklot/
Vill du att föredraget ska hållas på din ort/bibliotek/arbetsplats, etc? Hör av dig till
petra.palmen (at) outlook.com eller 072-251 14 00. På plats eller digitalt. Föredraget tar ca
en timme.
Skriv bästa klimatkrönikan!
Tror du på ordens makt? Skriv en personligt hållen text som får andra att reagera, med dina
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tankar om läget hösten 2021, en tid när allt står och väger, när allt det vi älskar är hotat men när det ännu finns tid för förändring.
Krönikan kan ta sin utgångspunkt i stort eller smått, dina tankar när du hör fåglarna i parken
eller någon makthavare uttala sig i TV. Förtvivlan, ilska, hopp eller handling – du bestämmer.
Skriv max 3000 tecken inkl blanksteg, skicka till webbredaktion(at)klimataktion.se senast
sista december. Vi publicerar de bästa på Klimataktions sajt, så det måste vara OK för dig.
Jury är Klimataktions kommunikationsgrupp.
Vi ses på Medborgarplatsen i Stockholm!
Kom till Medborgarplatsen på lördagar för klimatet 12:00-13:00!
Vi vill engagera fler för en hållbar och trygg framtid och delar ut foldrar. Efteråt går vi till
Söder Expresso i Söderhallarna för en bit mat och klimatsnack! Vid dåligt väder ses vi på
Söder Expresso 12:00. Frågor? Kontakta petra.palmen(at)outlook.com eller 072-251 14 00.
Delta i Klimataktions kommunikationsgrupp!
Vi ger bl a ut detta nyhetsbrev, uppdaterar och utvecklar hemsidan och våra andra kanaler.
Vi söker någon som ideellt vill lägga ner någon eller några timmar per vecka och har lämpliga
erfarenheter. Fokus ligger på att hjälpa till som medredaktör för hemsidan,
www.klimataktion.se. Välkommen att kontakta oss via webbredaktion(at)klimataktion.se om
du vill veta mer!

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Klimataktion, riksorganisationen
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