
TILLSAMMANS FÖR KLIMATET! – GÖTEBORG 29 NOVEMBER 
 
Det är bara dagar kvar till det avgörande klimattoppmötet COP21 i Paris, där 
ministrar och regeringschefer från hela världen ska försöka förhandla fram ett avtal 
som styr oss bort från dagens utveckling med ökande utsläpp av växthusgaser och 
stigande temperaturer. Samtidigt rustas det till manifestationer över hela världen den 
29 november, dagen innan förhandlingarna startar. Människor med olika politiska, 
ideologiska och religiösa övertygelser kommer samman på över 2000 platser i mer 
än 170 länder för att kräva ett avtal som verkligen räddar klimatet. I Göteborg är det 
nätverket Klimatsamling som arrangerar den lokala manifestationen, under den 
gemensamma svenska parollen "Tillsammans för klimatet!". 
 
– Vi är både otåliga och förhoppningsfulla, säger Ragnar Jönsson, aktiv i 
Naturskyddsföreningen i Göteborg och medlem i Klimatsamlings samordningsgrupp. 
De löften om utsläppsminskningar som länderna tar med sig till Paris räcker inte, och 
det vet de själva. Vi har inte tid med taktiska spel, alla måste göra allt de kan. 
Samtidigt finns det tecken på en vändning. Solelen har blivit billig, och ekonomiska 
stormakter som Kina, USA och Tyskland har börjat att ta allvarligt menade steg mot 
en omställning. Men det måste gå snabbare. Mycket snabbare. 
 
I Sverige har samhällsdebatten den senaste tiden helt dominerats av flyktingfrågan. 
Vi har idag flyktingströmmar i en storleksordning som inte setts på 70 år. Konflikt- 
och klimatforskare är eniga om att dagens situation kommer att förvärras ännu 
mycket mer om klimatförändringarna får fortsätta. 
 
– Det är oerhört angeläget att världen får upp ögonen för klimatperspektivet på 
flyktingkrisen, säger Ida Nilsson, aktiv i Jordens Vänner i Göteborg och en av 
initiativtagarna till Klimatsamling. I dagens situation med folkomflyttningar, skärpta 
motsättningar och väpnad konflikt ser vi tydligt att extremväder och 
försörjningsproblem gör läget än svårare. Vi i den rika delen av världen har skapat 
vårt välstånd till priset av stora klimatutsläpp som nu drabbar andra. Vi har ett ansvar 
att gå före i utsläppsminskningarna och att dela med oss av den teknik som världen 
behöver för att kunna leva hållbart. 
 
Enligt Världsnaturfondens mätningar är en stor majoritet av det svenska folket 
oroade för klimatet och vill att politikerna tar krafttag för att vända utvecklingen. 
Klimatsamling har tagit fasta på detta och konsekvent haft som mål att få en så bred 
manifestation som möjligt, där alla känner sig välkomna. 
 
– Det är väldigt glädjande att vi har lyckats få medverkan från så många olika håll, 
säger Cecilia Kroner Grogarn från Klimatsamlings marknadsföringsgrupp. Till 
exempel kommer Göteborgs biskop att tala på manifestationen  – men också ledare 
för muslimska, judiska och syriskortodoxa församlingar. Facket, forskarvärlden, och 
så förstås miljörörelsen kommer också att vara representerade. Eftersom den stora 
demonstration som skulle hållits i Paris denna dag nu blir inställd på grund av de 
avskyvärda terrordåden där nyligen så blir det ännu viktigare för oss att ha en lokal 
manifestation där vi visar enighet, styrka och bredd. 
 
Att få stöd från olika aktörer i civilsamhället är något som Klimatsamling har arbetat 
hårt på, och det med gott resultat. Trettio olika organisationer har skrivit under på 
Klimatsamlings upprop, däribland solidaritetsgrupper, studentföreningar, 
hjälporganisationer – och även Save Our Snow, en grupp skidåkare som inte vill att 
snön ska smälta bort. Klimatsamling hoppas på massiv uppslutning från dessa 
organisationers medlemmar på manifestationen. 
 



– Klimathotet är förstås skrämmande, men vi vill ändå föra fram vårt budskap på ett 
glatt och positivt sätt, säger Jennie Nyberg, aktiv i FossilFree Göteborg och 
Klimatsamling. Vi kommer att ha trumslagare och körsång, och de som vill får gärna 
bidra med sina egna idéer för att göra manifestationen till en fest.  
 
Manifestationen den 29/11 inleds med en "förfest" på Gustav Adolfs Torg mellan 
klockan 13 och 14 då det blir musik och kaffeservering medan deltagarna samlas. 
Klockan 14 avgår demonstrationståget mot Götaplatsen där det blir tal och 
musikunderhållning från klockan 15. Mer information kan man hitta på 
http://www.klimatsamling.se/program-den-2911/ 
 
 
 
 


