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September 2021
Det är onekligen trögt att få fart på beslutsfattarna och vi har så lite tid. Det vi kan göra av
vår ilska och vår sorg över sakernas tillstånd är att engagera oss ihop med andra. Det
hjälper - både mot klimatångest och livsfientlig politik. Här hittar du förslag på aktiviteter och
motivation att kämpa vidare.
Så gör grannar för att påverka
”Det går inte att leva om man inte tror att det spelar någon roll vad man gör”, säger Emma
Nilsson, Klimataktion Stockholm, när hon intervjuas i Mitt i. Hon vill tillsammans med
grannar i bl a Aspudden starta ett lokalt Klimatcentrum. Så här gör de! Se
klimataktion.se/2021/09/04/engagemang-hjalper-mot-klimatangest/
Boka tid hos klimatcoachen!
Ta chansen att få tre individuella samtal om dina tankar och känslor kring klimatet och ditt
engagemang! Samtalen passar både för dig som vill börja engagera dig, men inte vet hur och
för dig som redan är engagerad men vill förändra, utvecklas och må bra i ditt engagemang.
Läs mer och anmäl ditt intresse här.
Klimatstrejken 24 september – träffa oss i Lund!
FridaysForFuture planerar en global strejk på fredag 24 september. I Lund är det Stora Torget
12:00 - 14:00, som gäller, det blir både utställningar och demonstration. Petra och Janine
som ingår i KA Riks styrelse är där. Kul om du kan vara med!
Kvällen innan, torsdagen 23 september vill Petra och Janine gärna träffa klimatengagerade
på Stenkrossen, Kastanjegatan 13, kl 19:00 (använd huvudingången). Tanken är att höra om
ni är sugna att starta en lokalorganisation eller bara vill träffa andra engagerade. Frågor?
Kontakta petra.palmen(at) outlook.com eller 072-2511400.
För info om aktiviteter på andra orter, se fridaysforfuture.se/strejker/24-september/
Temat är Uproot the system, för att visa hur klimatkrisen hänger ihop med andra kriser.
Alla lördagar i Stockholm
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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
Sopköket i Söderhallarna för en bit mat och klimatsnack! Kom som du är! Vid dåligt väder ses
vi på Sopköket kl. 12:00. Frågor? Kontakta petra.palmen(at)outlook.com eller 072-2511400.

Bli klimatinspiratör!
Vill du prata med människor om den globala uppvärmningen och vad vi kan göra åt saken?
Du får verktygen så att du vågar ta upp frågan. Tre kurstillfällen, du lär dig grunderna i
klimatvetenskap, klimatpsykologi, mm.
Plats: Södertälje – Botkyrka. Tid: 2 oktober 10:30 – 16:00. Kursledare: Torbjörn Wennström
och Moa Widmark. Anmäl dig här senast den 22 sept.
Plats: Nyköping. Tid: 16 oktober 10:00 – 16 00. Anmäl dig här senast den 6 okt. Kursledare:
Pia Björstrand.

Hitta aktiviteter i Klimataktions kalendarium
För händelser på gång, se https://klimataktion.se/events/ T ex:
Torsdag 23 september, 18:00. Hur ska Uppsala nå sina årliga klimatmål? Arr. KA Uppsala, m
fl.
Lördag 30 oktober Nätverksmöte Klimatsverige i Immanuelskyrkan, Stockholm.

Månadens fråga
Har du tankar om hur klimatrörelsen ska bli mer slagkraftig?
Mejla evalenaberlin(at)hotmail.com.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Klimataktion, riksorganisationen
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