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People´s Climate March 8 september - årets stora klimatmanifestation i världen och i Sverige 

 

Föreningen Hållbart Rimforsa utmanar Kinda kommun att bli helt fossilfri och att 

jobba ännu mer målmedvetet för ett samhälle som kan hejda klimatförändringarna! 

En hel del har redan gjorts men man kan bli ännu bättre. Klocka 11, lördag den 8 

september överlämnas under högtidliga former ett upprop, underskrivet av en mängd 

föreningar, till kommunstyrelsens ordförande.  

– Det finns ett skriande behov hos allt fler att omvandla klimatoron till klimatopinion. 

Det är tydligt att fler människor vill se en fossilfri värld. Fler går från att prata till att 

agera eftersom det är så uppenbart att tiden håller på att rinna ifrån oss, säger 

Mårten Pella, talesperson för Peoples Climate March Sverige. 

Det är det internationella nätverket People’s Climate Movement som har dragit igång 

en global manifestationsdag den 8 september. I Sverige växer antalet klimatmarscher 

och manifestationer - i skrivande stund kommer det att hållas klimatmarscher i 

Stockholm, Göteborg, Lund, Halmstad, Alingsås, Kisa, Skurup, Norrköping och 

sannolikt Sundsvall. 

Fakta 



1. Länk till den internationella samordningen: https://peoplesclimate.org/ 

2. Nya mätningen från DN/Ipsos, DN 19/8 

3. SVT rapporterar ny forskning. 

 

För information ang Kisa-manifestationen, kontakta: 

Maj-Lis Persson, maj-lis.persson@folkbildning.net, 076-8338327 eller 

Ninna Stensgård, ninna.stensgard@googlemail.com, 070-9605730 

 

Citat ur dagspressen: 

SVT (6/8): Miljöprofessor Johan Rockström ”menar att det finns tillräckligt mycket 

indicier för att vi inte får närma oss två grader. 

– Det är mänsklighetens viktigaste uppgift att undvika en sådan ökning. Det finns 

indikationer på att vi människor riskerar att destabilisera hela planeten.” 

 

SVT (6/8): Staffan Laestadius, professor emeritus i Industriell utveckling vid KTH 

säger att ”om politikerna tog sin egen klimatlag på allvar, borde reduktionen av 

koldioxidutsläpp i Sverige ligga på sju procent i år och nästa år, och så vidare. Nu är 

det inte i närheten av det." 

Internationella uppropet: 

RISE FOR CLIMATE, JOBS AND JUSTICE! 

Real climate leadership rises from the grassroots up. 

Be part of the movement that’s ending the era of fossil fuels and building 100% 

renewable energy for all. 

On September 8, we’re planning thousands of rallies in cities and towns around the 

world to demand our local leaders commit to building a fossil free world that puts 

people and justice before profits. 

 


