Program
Klimatriksdag 2018 hålls den 4–6 maj
i Stockholms universitets Aula Magna
Röstning pågår från fredag kl 18.00
till söndag kl 10.00

Vi reserverar oss för ändringar.
Nya programpunkter kan komma till efterhand.

FREDAG 4 MAJ
Från 15.00 utskottsarbete, se separat
utskottsprogram.
Registrering från
kl 16.00.

11.00–18.00
Klimatinspiratör?
Endagskurs för dig som
vill påverka i klimatfrågan.
(Klimataktion)
ffSödra huset, B3

16.30–17.50
SPP seminarium
”Kapitalets makt”
ffRotundan
17.30–19:00
Mingel inför invigningsgalan Mat och dryck till
försäljning.
ffStora Hörsalens foajé

19:00–20:45
Invigningsgala ”Skuld
Skam och Engagemang”
Medverkande:
Malena Ernman, Helen
Sjöholm, Marit Berg
man, S
 vante Thuresson,
Klara Z
 immergren, Robin
Szekely, Nina Ekelund,

Inez Atmer, A
 hmed
Al-Qassam, Isabella
Lundgren, Waffa Moha
med, Naima Mahmoud,
LT Fisk, Promise and the
Monster. Konferencier
Annika Dopping.
ffStora Hörsalen

LÖRDAG 5 MAJ
FORUM

Registrering från kl 08.00. Seminarier, Utskottsmöten,
Utställning, Forum, Plenardebatt, Motionsutställning
RIKSDAG

SEMINARIUM

08.00–12.30
Utskottsmöten och
motionsutställning
Se separat utskotts
program

10:10–10:25
Berättelse från de som
redan drabbats
(Waffa Mahmoud, Naima
Mohamed)
ffStora hörsalen, vänster

13.45–20.30
Plenardebatt
Se separat utskotts
program

13:45–14:50
Lokalt klimatarbete i
kommuner och
stadsdelar
(Inger Björk m fl)
ffPolstjärnan
13:45–15:15
Lobbyismens betydelse
för klimatpolitiken
(Cogito)
ffRotundan

10:30–11:00
Vad pratar de om egentligen och var står vi idag?
(Kevin Anderson)
ffStora hörsalen, vänster
11:00–11:30
Klimatkrisen är en
moralisk kris
(Anders Wijkman)
ffStora hörsalen, vänster
13:45–14:30
All for eco – workshop
med nya klimatappen
(Jan Lindblad m fl)
ffKungsstenen
13:45–14:30
Den svenska skogens
ekologiska situation
efter 60 år av
kalhyggesbruk
(Sebastian Kirppu)
ffSödra huset, D7

11:30–12:35
Skavlansoffa med
Martin Emtenäs och
Stefan Sundström
(Gäster: Björn Ferry, Heidi
Andersson, Anders Wijk
man, Johanna Sandahl)
ffStora hörsalen, vänster

10:00–11:00
Aktivist-workshop med
Climate Justice Program
(Kali Andersson m fl)
ffUtomhusområdet
10:00–17:00
Utefestival med klimathäng, mat och musik
ffUtomhusområdet
11:00–12:00
Qi-Gong
(Hans Landeström)
ffUtomhusområdet

13:45–14:30
Stad och land
(Ylva Lundkvist Fridh)
ffMimer

par – Mitt i händelsernas
centrum och framtiden
(Sustainable innovation)
ffBergmannen

13:45–14:30
Vilken skillnad gör ett
jämställdhetsperspektiv
för klimatarbetet?
(Diakonia m fl)
ffSpelbomskan

13:45–14:30
HOPPET – Så enkelt
räddar du världen
(Johan Ehrenberg)
ffSödra huset, B3

13:45–14:30
Elbilar, solceller, energilager och värmepum-

13:45–14:30
Ekopsykologiska övningar
(Hans Landeström)
ffUtomhusområdet
FORTS.

Tack till våra huvudsponsorer!

➞

LÖRDAG FORTS...
SEMINARIUM

FORUM

14:15–14:25
Det som var sci-fi igår
är verklighet idag
(Alva Markelius m fl)
ffHalva hörsalen (vänster)

able banking och
cirkulär ekonomi för
klimatet?
(Ekobanken)
ffMimer

14:35–15:35
Det som är sci-fi idag
är verklighet imorgon
(Panelsamtal, moderator
Beatrice Rindevall)
ffHalva hörsalen (vänster)

14:40–16:10
Facken som drivkraft
i klimatarbetet
(Ulf Jarnefjord Transport
facket m fl)
ffSödra huset, B3

14:40–15:25
Vad innebär en hållbar
finansiering, Sustain

14:40–15:25
Tro, hopp och klimat.
Kyrkornas bidrag i arbetet

14:40–15:25
Fosforbrytning idag är
en stor klimatbelastning
men kan ordnas i ett

15:00–16:30
Klimatet och makten
över maten – vi
behöver en glokal
livsmedelsstrategi
(Latinamerikagrupperna)
ffPolstjärnan

15:35–16:20
Aktivt hopp
– hitta ny kraft i ditt
klimatengagemang
(Pella Thiel m fl)
ffSpelbomskan

15:35–16:20
Varför är en medveten
konsumtion viktigt,
och hur gör man?
(Alexandra Davidsson m fl)
ffBergmannen

15:45–16:45
Medias ansvar
i klimatrapporteringen
(moderator Martin
Hedberg)
ffStora hörsalen, vänster

15:20–16:05
Hur klimatsäkrar vi
skogen?
(Stig-Olof Holm)
ffKungsstenen

15.35–16.20
Sverige i världen – internationell klimatpolitik
inför valet
(Push)
ffMimer

15:35–16:20
Slow fashion – Din guide
till smart och hållbart
mode
(Johanna Nilsson)
ffSödra huset, D7

i omställningen
(Alexandra Lindström m fl)
ffSpelbomskan

16:00–16:40
Divestera lokalt med
Fossil free Sverige
(Eva Lenke m fl)
ffStora hörsalens foajé,
övre plan

17:20–17:50
Workshop – prata
lokal omställning med
Omställningsnätverket
(Ylva Lundqvist Fridh m fl)
ffPolstjärnan

15:20–15:35
Jordens vänner lanserar
nomineringarna till
årets Greenwash-pris
ffRotundan
16:30–17:15
Klimat och biologisk
mångfald – hur hänger
det ihop?
(Rebecka le Moine)
ffBergmannen
16:30–17:15
Unga som drivkraft

16:40–17:20
Omställning – vad är det?
(Ylva Lundqvist Fridh m fl)
ffPolstjärnan

för rättvisa och hållbarhet
(Carl Otto Werkelid m fl)
ffSödra huset, D7
14:40–15:10
Spill för livet! Ett kreativt
och hoppfullt sätt att
jobba med lärande för
hållbar utveckling i skolan
(Linda Vestberg m fl)
ffKungsstenen

cirkulärt kretslopp –
styrmedelsfrågan är
avgörande för att lyckas!
(Elin Bergman ordförande
Cradlenet m fl)
ffBergmannen
14:40–15:25
Framtidens skörd!
Vad kommer Framtidens
jordbrukare få skörda
genom den klimatpolitik
vi sår idag?
(Framtidsjorden)
ffSpelbomskan

14:00–14:45
Spelar det någon roll
för klimatet vad vi
konsumerar?
(Marketta Tiuraniemi)
ffStora hörsalens foajé,
övre plan
14:40–15:25
Skog, klimat och
biobränslen – hur
hänger det ihop?
(Amanda Tas)
ffUtomhusområdet

15:00–15:45
Ställ om din kommun
med Klimatvalets
påverkansmanual
(Pontus Björkman m fl)
ffStora hörsalens foajé,
övre plan
15:35–16:20
Allsång
(Samuel Jarrick m fl)
ffUtomhusområdet

17:15–18:15
Dansworkshop
med Urban Fusion
(Stephane Blandeau m fl)
ffUtomhusområdet

SÖNDAG 6 MAJ
Vi öppnar kl 08.30. Omröstning, Seminarier, Avslutningsceremoni och
Manifestation till Sveriges Riksdag. Klimatriksdagen avslutas kl 14.30.
SEMINARIUM
08:45–09:30
Hållbarhet, världssimuleringar, hållbara och ohållbara scenarier, åtgärder
privat, nationellt, globalt
(Peter Fritzson)
ffMimer
09:30–10:15
Vad är klimat
kompensation?
(Zero Mission)
ffBergmannen

9.30-10.15
15 sätt att kommunicera
klimat. En resa över 15
tidszoner
(Fores)
ffSpelbomskan
09:30–10:15
Från idé till verklighet?
(Pia Björstrand)
ffKungsstenen
09:40–10:25
100% förnybar el:
Utmaningar, möjligheter
och hur snabbt kan vi
komma dit?
(Lennart Söder )
ffMimer

10:25–11:10
Vad behövs för att
bli klimatneutral?
(Zero Mission)
ffBergmannen
10:25–11:10
Klimatmat med
Vegansk matlåda
ffSpelbomskan
10:35–11:20
Omställningen framför
oss: genomgripande,
nödvändig – och möjlig
(Staffan Laestadius)
ffSödra huset, B3

FORUM
10:00–11:50
Framtidsworkshop – hur
går vi vidare regionalt
och nationellt?
Hur för vi resultatet från
årets Klimatriksdag vidare
och vad kan vi göra på
hemmaplan? Träffa nya
och gamla likasinnade från
samma region som du!
ffRotundan
10:00–15:00
Utefestival med klimathäng, mat och musik
ffUtomhusområdet
11:00–12:00
Gaiayoga
(Pablo Romero Padilla)
ffUtomhusområdet

13:30–14:30
AVSLUTNINGSCEREMONI
Konferencier Staffan Lind
berg, Koldioxidbantaren.
Överlämning av motioner
till riksdagspartierna.
Musik Bicycle beats m fl
MANIFESTATION:
TILLSAMMANS FÖR
KLIMATET 2018
Start i Humlegården,
söndag eftermiddag
med tal och musik.
När motionsluntan
anländer från universitetet går vi genom
stan till Mynttorget
för högtidlig överlämning till Riksdagens
talman.

