Klimatriksdagen på Järvaveckan

Järvaveckan 12-16 juni - politikerveckan som konkurrerar med Almedalsveckan blev en stor succé, med nästan 51 000 besökare på 5 dagar! Det är ca 6000 fler
än i Visby 2018.
Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna
och medborgarna samt öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig
politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den
politiska agendan. Detta går helt i linje med vad Klimatriksdagen vill
åstadkomma med vår idé om folkriksdagar och medborgarförslag.
Klimatriksdagen befann sig på Järvaveckans två första dagar med tema
Klimaträttvisa där vi lyfte frågan om den sociala orättvisa som sker i samband
med klimatförändringarna. I filmen nedan kan ni se intressant statistik kring
detta. T.ex. står den rikaste tiondelen för nästan hälften av de totala utsläppen
och de sydligare breddgraderna kommer drabbas mycket hårdare i form av
torka och extremväder.
Under onsdagen fick vi besök av Parul Sharma - människorättsjurist och
tillträdande chef för Greenpeace Sverige - och på torsdagen av Therese
Zätterqvist - influencer med fokus på klimat och hållbarhet på Youtube och
Instagram. Båda deltog i “Dagens klimatsamtal” där vi diskuterade olika aspekter
av klimaträttvisa. Intervjuerna går att se på Klimatriksdagens Facebook-sida!
På plats anordnade vi även en tävling där besökare gick en tipsrunda till andra
tält för att ställa frågor om klimaträttvisa. De fick även gå till ett valfritt politiskt
parti och ställa frågan: Vad gör ni för att säkerställa klimaträttvisa i världen? Vad
som framgick av de svar som samlades in är att många partier inte förstår hela
innebörden av klimaträttvisa, utan svarar något i stil med att “den som skitar ner
ska betala” samt föreslår andra klimatlösningar som att avveckla fossila bränslen
m.m. Det är på många vis sant, men det handlar också om att se till de
människor som får ta konsekvenserna, där t.ex. kvinnor och barn är de som
drabbas först.

Tack till alla som besökte oss under onsdagen och torsdagen! Nu börjar de flesta
få koll på vilka Klimatriksdagen är och vad vi vill åstadkomma!
Svar på tipsrundan:
1. Hur stor del av naturkatastrofer i världen beror på extremväder? 84
%.
2. Vad innebär det att exportera respektive importera virtuellt vatten?
Att vi indirekt exporterar/importerar extremt mycket vatten som vi inte
tänker på när vi t.ex. producerar kläder eller kaffe.
3. Hur många barn dör varje dag på grund av smutsigt vatten och
bristande tillgång till toaletter och sanitet? C
 a 800.
Vinnare i tävlingen:
1:a pris - Presentkort på SJ till ett värde av 500 kr: Matthew Egbeyemi Olamide
2-3:e pris - Medlemskap i Klimatriksdagen: Joya-Dutta och Tara Saptovic
För att hämta ut ditt pris, skicka ett mail till linnea.steen@klimatriksdagen.se
innehållandes namn och postadress, så skickar vi ut priserna så snart vi kan.
Källor bild 2, 10 och 11:
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