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Snart är det COP26. Sverige bör axla en ledarroll i klimatomställningen, skriver Klimataktions 
talesperson Pia Björstrand, se https://klimataktion.se/2021/10/12/lat-sverige-axla-en-
ledarroll-for-klimatet/

Allt går att sälja med reklam, även beteenden som leder till vårt sammanbrott. Stöd 
fossilreklamuppropet!

Och utbilda dig, då blir det lättare att tala om frågan allt fler ställer sig: Hur får vi en framtid?

o KlimatSveriges nätverksträff inför klimattoppmötet

Var med på plats eller digitalt, lördag 30 okt kl 12-16 Immanuelskyrkan i Stockholm.

Hör bl a senaste forskningen om klimatläget och direktrapport från folk på plats via länk. 
Diskutera idéer och framtida planer.

Se https://klimataktion.se/event/sista-chansen-for-klimatpolitiken/

o Stöd förbudet mot fossilreklam!

Över 20 europeiska organisationer har dragit i gång kampanjen ”Ban Fossil Fuel Ads” för att 
få till ett förbud i hela EU mot fossilreklam, bland dem Actionaid, Greenpeace och Jordens 
Vänner. Målet är en miljon röster.

Reklam påverkar starkt våra beteenden och det finns begränsningar för tobak och alkohol. Vi 
har dock inte sett röken av några när det gäller t ex diesel, flyg och bensinbilar, konstaterar 
Greenpeace.

Stöd uppropet här https://klimataktion.se/2021/10/16/skriv-pa-medborgarinitiativet-mot-
fossilreklam/

Du kan bidra. Uppmana t ex er lokaltidning eller Tv-kanal att sluta ta in fossilreklam! Berätta 
gärna vad de svarar så kan Klimataktion följa upp med artiklar.

Mejla evalenaberlin(at)hotmail.com

  och anmäl ditt intresse här. 
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o 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 kl. 12:00. Frågor? Kontakta petra.palmen(at)outlook.com eller 072-2511400. 

o Sätt klimatet på agendan i kommunalvalet!

Uppsalabor frågar ut kommunpolitiker i Klimatval Uppsala 2022, ett samarbete

mellan Klimataktion Uppsala och sex andra organisationer. Här är deras råd hur man kan 
göra! Se https://klimataktion.se/2021/10/17/infor-valet-2022-uppsalas-politiker-fragas-ut-
om-klimatet/

o Medlem resten av året gratis 

Ett medlemskap i Klimataktion är ett ställningstagande och ett sätt att stötta vårt arbete. Du 
får kontakt med likasinnade, tillgång till kunskap, möjlighet att påverka och en plattform för 
att förverkliga idéer. Just nu har vi ett erbjudande där du som ny medlem kan betala 
medlemskap (200 kr) för 2022 och få resten av 2021 gratis. Du behövs! 

https://klimataktion.se/2021/10/15/medlemserbjudande-resten-av-aret-gratis/

o Utbilda dig – på webben och på plats i Stockholm

Vill du prata med människor om den globala uppvärmningen och vad vi kan göra åt saken? 
Vill du inspirera andra att engagera sig och få nya kunskaper?

Webkurs: Bli Klimatinspiratör!

10 nov 18:30 - 1 dec 20:30, onsdagskvällar, kursen hålls via Zoom.

Tre delar: Grunderna i klimatvetenskap och klimatpolitik,

Klimatpsykologi och pedagogik, Vad kan vi göra som individer och tillsammans? Mer info här: 
https://klimataktion.se/event/webkurs-bli-klimatinspirator-7/

Bli Klimatinspiratör i Stockholm!

13 nov 13:00 - 4 dec 15:30, (3 lördagar)
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Plats: ABF i Handen

Tre delar: Grunderna i klimatvetenskap och klimatpolitik,

Klimatpsykologi och pedagogik, Vad kan vi göra som individer och tillsammans? Mer info här: 
https://klimataktion.se/event/bli-klimatinspirator-i-stockholm/

Bli Klimatinspiratör i Stockholm!

20 nov 10-16

Plats: Jakobsberg

Tre delar: Grunderna i klimatvetenskap och klimatpolitik,

Klimatpsykologi och pedagogik, Vad kan vi göra som individer och tillsammans? Mer info här: 
https://klimataktion.se/event/bli-klimatinspirator-i-stockholm-2/

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Klimataktion, riksorganisationen
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