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Hej alla klimatnätverkare! Dags för DivestNobel kampanjen redan nästa vecka. 23 oktober
Klimatriksdagens partipolitiska debatt och 28 oktober blir det Red Line i Malmö. I november stundar
premiär på Al Gores nya film, och nästa efterfrågade nätverksmöte mitt under COP 23 i Bonn. Här
kommer alla infopunkter i datumordning. Håll koll och skriv in i almanackan.

Måndag 2 oktober går Fossil Frees kampanj Divest Nobel in på högvarv
Vi kommer att lyfta frågan om Nobelstiftelsens fossila investeringar när pristagarna tillkännages! Det
kommer bli protester på passande tema vid varje tillfälle. Skriv upp e-post och mobiltelefon för att få
mer information om planerna.
Måndag 2/10 - Medicin, "Divestering är botemedlet" Nobel Forum 10:30
https://www.facebook.com/events/230128494181014/
Tisdag 3/10 - Fysik, "Should I stay or should I go?" Kungl. vetenskapsakademin 11:00
https://www.facebook.com/events/163036887583451/
Onsdag 4/10 - Kemi, "Kontaminerad zon" Kungl. vetenskapsakademin 11:00
https://www.facebook.com/events/1453770821325891/

Isen smälter – lyssna på Sverker Sörlin på Nordiska museet 4 okt
http://klimatsverige.se/event/nordiska-museet-isen-smalter/

Bli klimatinspiratör – endagskurs i Eskilstuna 7 okt
Om du vill prata med människor om den globala uppvärmningen och vad vi kan göra åt saken och bor
i Eskilstuna – tveka inte utan kom på lördagens inspiratörskurs!
http://klimataktion.se/event/klimatinspirator-endagskurs-i-eskilstuna/

Mån 23 okt klimatpolitisk debatt - Parisavtalet, Klimatlagen – och sen då?
Kl 18.30 i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17. 2018 är ett valår i Sverige. Trots en ny klimatlag och
återkommande larmrapporter är risken stor att avgörande framtidsfrågor inte står på agendan.
Samtliga 8 riksdagspartier får svara på frågor. Arr. Klimatriksdagen, Fores och Immanuelskyrkan.

http://klimatriksdagen.se/klimatdebatt-i-host/
https://www.facebook.com/events/1726032851026650/

Lör 21 okt kl 17 Festival på Nordiska museet med Stormvarning
Med anledning av Nordiska rådets priser som delas ut i november i Helsingfors, firar Nordiska
Ministerrådet under dagarna tre det allra främsta inom nordiskt kultur- och samhällsliv. Det blir
visningar på Nordiska museet av samtliga nominerade filmer, spännande möten och samtal med
kända kulturpersonligheter och nominerade författare, musikupplevelser, bland mycket annat. Med
Stormvarnings hjälp kommer festivalen lyfta sambandet mellan kultur & miljö. Stormvarning bjuder
in till musik och samtal om Hur hållbarhet speglas i vår kultur och i den populärkultur (film, musik,
konst, litteratur) som vi ser och har runtom oss.
https://www.nordiskamuseet.se/kalendarium/best-norden-kulturfestival
http://stormvarning.org/event/20171022-stormvarning-best-of-norden-kulturfestival/

Klimatriksdagens nästa utskottsmöte 26 okt - Skriv en motion!
26 okt kl 18 Öppet möte för klimatriksdagens olika utskott kl 18 i Solidaritetshuset. Alla som vill vara
med och hjälpa till för att förverkliga Klimatriksdagen 2018 är hjärtligt välkomna. Behöver tips för att
starta en studiecirkel som kan leda till en gemensam motion till Klimatriksdagen?
http://klimatriksdagen.se/paverka/#utskott
http://klimatriksdagen.se/ga-med-i-en-studiecirkel-och-skriv-motioner-till-klimatriksdagen/

Be the RED LINE i Malmö 28 okt
Ett nytt samlingsnätverk i Malmö, Klimatfronten, presenterar sig här: Med anledning av att Malmö
står värd för FN:s klimatpanel IPCC:s möte i slutet av oktober, organiserar Nätverket Klimatfronten
för att bygga opinion mot Sveriges falska "klimatledarskap" och greenwashing för en radikal
omläggning i praktiken. På lördagen 28 oktober, dagen efter mötet avslutats, arrangeras en bred,
tillgänglig och samlande manifestation. Genom att tillsammans bygga en mänsklig kedja som skär
genom Malmö, förkroppsligar vi den röda gräns som den globala uppvärmningen inte får gå över.
https://www.facebook.com/klimatfronten/

Premiär på Al Gores film An Unconvenient Sequel
En obekväm uppföljare av hans tidigare film En obekväm sanning, som väckte många människor till
klimatengagemang för 10 år sedan. Visas på Stockholms Filmfestival 9-10 nov, premiär 17 nov.
Därefter kommer miljöorganisationer och andra intresserade att kunna ha egna visningar.
http://www.stockholmfilmfestival.se/sv

Lördag 11 nov KlimatSveriges nätverksmöte med internationella gäster samt
undomsdelegater till COP 23
Lördag 11 nov kl 13-16 på ABF, Sveavägen 41, Hedénsalen. Globala rättvisenätverket med bl a
Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna anordnar en matsuveränitetsvecka med gäster från Asien
och Latinamerika. Några av dem kommer att besöka vårt nätverksmöte och berätta om
klimatförändringarnas konsekvenser för matförsörjningen. Ungdomsdelegaterna från PUSH till COP
23 i Bonn kommer också vara med oss via länk. Definitivt program kommer. Skriv in i almanackan,
anmäl gärna att du kommer på länken nedan. Arr. Nätverket KlimatSverige och ABF.
http://klimatsverige.se/uncategorized/klimatsveriges-natverksmote-11-nov/

Anmäl dig till Klimatriksdagen 4 - 6 maj 2018 med Early Bird-rabatt året ut
Ingen klimatvän vill väl missa nästa års stora klimatevent? Anmälan har äntligen öppnats. Häng på
redan nu så hjälper du också till att redan under hösten säkra lokalhyran på Stockholms Universitet,
Aula Magna. 500 kr för vuxna och 250 kr för ungdomar upp till 30. Allt arbete med folkriksdagen sker
ideellt. http://klimatriksdagen.se/anmal-dig/

EU-toppmötet i Göteborg 17 november
Jordens vänner inbjuder till folkrörelsesamarbete i samband med EU-toppmötet i Göteborg.
Gemensamma aktiviteter 17 och 18 november under följande devis: ja till rättvis omställning,
gemensam välfärd, fred, miljö och mot rasism. Kontakt: tord.bjork@gmail.com

COP 23 mötet i Bonn 6 - 17 november.
http://newsroom.unfccc.int/cop-23-bonn/
Kan du inte åka till Bonn, så kom på KlimatSveriges nätverksmöte lördagen den 11 nov kl 13-16 på
ABF, Hedénsalen.

Nästa nyhetsbrev från KlimatSverige kommer i slutet av oktober. Skicka tips till
kontakt@klimatsverige.se
Hälsning från Samordningsgruppen för KlimatSverige
http://klimatsverige.se/

