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Ida Nilsson har varit intres-
serad av miljöfrågor så länge 
hon kan minnas och är nu en-
gagerad i föreningen Jordens 
Vänner och Klimatsamling.

– Visst är det viktigt att 
varje individ gör vad den kan 
för att leva så miljövänligt som 
möjligt, men det räcker inte. 
Därför arbetar vi inom Klimat-
samling också för att sätta 
press på politiker och andra 
makthavare.

 Den 30 november till den 11 
december samlas världens ledare 
i Paris för ännu en klimatför
handling, COP21. Med anledning 
av detta så arrangerar Klimat
samling en manifestation i Göte
borg nu på söndag.

– Världens makthavare och po
litiker har valt att skjuta klimat
frågan framför sig men nu krävs 
handling. Vi har stora förvänt
ningar och mötet i Paris är extra 
viktigt eftersom man har som 
målsättning att komma överens 
om ett bindande klimatavtal, sä
ger Ida Nilsson.

Planerats sedan januari
Därför sätter nu världens klimat
rörelser ännu större press på le
dare och politiker inför klimat
toppmötet och det gör man även i 
Sverige och Göteborg.

– Vi har bildat Klimatsamling, 
ett initiativ för att samla inte bara 
dem som vanligtvis räknas till mil
jörörelsen utan hela civilsamhället 
för att tillsammans bygga en stark 
och enad göteborgsk klimatrörelse. 
Manifestationen på söndag har 
planerats sedan januari då Klimat
samling startade med ett visions
möte.

Bryta handlingsförlamning
Manifestationens syfte är att visa 
för beslutsfattare, medier och all
mänhet att det finns en stark opi
nion för kraftfullare åtgärder för 
klimatet.

– Vi vill bryta den handlings
förlamning som råder bland poli
tiker när det gäller beslut som har 
betydelse för klimatet. Men oav
sett vad som händer på mötet i 
Paris så kämpar vi vidare.

Ida gör vad hon kan för att leva 
så miljövänligt som möjligt. Hon 
äter till exempel inte kött, försö
ker handla ekologiskt och käll
sorterar samt undviker flyg.

– Självklart kan man alltid bli 
bättre och göra mer för miljön 
men jag tycker att makthavare 
har minst lika stort ansvar som 
konsumenterna.

För Ida är det självklart att åka 
kollektivt och cykla men hon 

tycker att det borde satsas mer på 
kollektivtrafiken.

– Jag har inget körkort så bil är 
inte ett alternativ, men jag åker så 
klart med min sambo ibland. Det 
är bra med åtgärder som trängsel
skatt och annat som missgynnar 
bilismen, men vi måste också 
göra det enklare och mer förmån
ligt att åka kollektivt och cykla. 
Så länge man bygger ut vägnätet 
så kommer bilismen att fortsätta 
att öka.

Bättre tvärförbindelser
Ida tycker att kollektivtrafiken 
fungerar bra i centrala Göteborg 
men att den kunde vara bättre i 

ytterområdena och på landsbyg
den.

– Jag saknar tvärförbindelser. 
Tidigare reste jag mellan Ang
ered och Kortedala och då var jag 
ofta tvungen att åka in till Gam
lestan och byta spårvagn. Nu bor 
vi i Mölndal men funderar på att 
köpa hus utanför Göteborg och då 
är tillgången på bra kollektivtra
fiken en avgörande faktor. Därför 
är det viktigt att det finns bra kol
lektivtrafik från början i områ
den där inflyttningen ökar,  an
nars blir det lätt att man blir 
bilberoende.

ERICA HOLM
Tipsa Pling: pling@vasttrafik.se

Har du frågor om tider, priser och  
biljetter eller vill lämna synpunkter  
på kollektivtrafiken  
– kontakta kundservice:  
0771-41 43 00, vasttrafik.se

facebook.com/vasttrafik  
instagram.com/vasttrafik

Produktion: newsroom.se

Upptrappning inför toppmötet. Ida Nilsson är engagerad i Klimatsamling och hoppas på många deltagare på manifestationen i Göte-
borg på söndag inför klimattoppmötet i Paris.   FOTO: ERICA HOLM

Klimatsamling för miljön
På söndag demonstrerar göteborgare för att öka pressen på politiker

Miljö och solidaritet
Jordens Vänner är en partipolitiskt 
och religiöst obunden icke vinstdri-
vande organisation som arbetar för 
miljö och solidaritet. Organisationen 
verkar för en rättvis fördelning av 

jordens resurser, för fred samt ett 
ekologiskt hållbart och mänskligt 
samhälle där djur omfattas av hän-
syn, medkänsla och respekt. 
   Jordens Vänner värnar om 
demokrati, folkrörelsesamarbete, 
jämlikhet mellan könen och kulturell 

mångfald. Jordens Vänner är den 
svenska grenen av Friends of the 
Earth International, världens största 
demokratiska miljöorganisation 
med drygt 2 miljon medlemmar runt 
om i världen.  
 www.jordensvanner.se

Avgång mot  
Götaplatsen
Klimatsamling arrangerar  
en manifestation i centrala 
Göteborg på söndag med  
start på Gustaf Adolfs torg 
klockan 13.00.

 Demonstrationståget avgår 
klockan 14.00 mot Götaplatsen 
där manifestationen avslutas 
med tal av bland andra Per Eck
erdal, biskop i Göteborgs stift, 
Frances Sprei, prisbelönt Chal
mersforskare inom hållbar tek
nologi, och Ulf Jarnefjord, från 
Transportarbetareförbundet, 
som berättar om visioner för 
framtidens klimatsmarta trans
porter. 

Det blir också artistframträ
danden. 

På följande webbadress finns 
mer information:  
Facebook.com/klimatsamling2015  

Det är viktigt att det finns bra 
kollektivtrafik från början i områden 
där inflyttningen ökar,  annars blir det 
lätt att man blir bilberoende

IDA NILSSON

Ålder: 31 år.
Familj: Sambo och barn.
Bor: Mölndal.
Färdsätt: Kollektivt, cyklar 
och går.
Intressen: Miljöfrågor, 
odling och trädgård.
Läser: Deckare.
Lyssnar på: P1


