LÖRDAG 2 APRIL
HÖRSALEN

09:30 INVIGNING

FÖRMIDDAG

MEDVERKANDE: Jonas Bane, Karin

Sundby, Annika Elmqvist, Niklas
Mesaros, Caspar Camitz. Hälsning
från Gunhild Stordalen.
OM: Klimatriksdag 2022 invigs med
talare och kultur.

10:40 På flykt i frontlinjen
av klimatkrisen
MEDVERKANDE: Axel Hallgren

Sverige för UNHCR.
OM: Sverige för UNHCR, FN:s
flyktingorgans nationella partner,
berättar om flyktingars situation
mitt i klimatkrisen, om motståndskraft och resiliens hos människor
på flykt.

FOAJÉN

11:00 Vad gör man inte
för barnen skull?

MEDVERKANDE: Frida Berry Eklund

Våra Barns Klimat, Gurgin Bakircioglu
journalist och minimalist, Esmeralda
Sjögren aktiv i Auroramålet. Moderator Maria Soxbo Klimatklubben.
OM: Barn används både som personligt argument och som slagträ i en
politisk klimatdebatt. Hur involveras de egentligen i klimatfrågan &
hur långt är man beredd att gå för
barnens skull?

11:55 Klimatinspiratörs
utbildningen

MEDVERKANDE: Pia Björstrand Klima-

taktion.
OM: Vad är projektet “Bli Klimat
inspiratör?” En kort presentation av
projektet vars syfte är att öka engagemanget hos medborgarna.

KLARABIOGRAFEN

DIGITALA PROGRAMMET

10:30 Människan i
Omställningen – Om
årets motioner

10:30 FOLK: Forum för
Lokal Klimataktivism
– Så påverkar vi den lokala
klimatpolitiken

MEDVERKANDE: Staffan Laesta-

dius prof.em. industriell
omvandling KTH, Kali Andersson leg. psykolog, Isadora
Wronski Sv chef Greenpeace,
Maria Wolrath Söderberg fil.
dr. i retorik SH, Leo Rudberg
Jordens Vänner, Daniel Lindvall
dr. i sociologi. Moderator Linn
Rabe.
OM: Hör från inbjudna experter
om årets tema “Människan
i Omställningen” och få en
genomgång av hur politiken
och verkligheten ser ut för de
sex tematiska områdena, samt
reflektioner om de inkomna
149 motionerna.

10:30–17:00
Utställare, bokbord,
motionsexposé och mingel

EFTERMIDDAG

13:00 Fossilförbud 2030:
Varför behövs det? Och är
det ens möjligt?
MEDVERKANDE: Mikael Karlsson

lektor klimatledarskap, Uppsala
Universitet, Kristina Östman Klimatchef Naturskyddsföreningen.
Moderator Hanna Berheim Brudin
kom.chef Naturskyddsföreningen.
OM: Plötsligt kryllar det av förslag
på klimatområdet, men hur
stor klimatnytta skulle de göra,
egentligen? Är det något parti som
svarar mot allvaret i den klimatkris vi befinner oss i? Och vad
menar Naturskyddsföreningen
med ”fossilförbud”? Tillsammans
analyserar vi effekterna och vässar
argumenten. Välkommen till ett
samtal där vi synar klimatpolitiken
i sömmarna.

14:00 Omställningen går
snabbare än vi tror

MEDVERKANDE: Ingmar Rentzhog

15:00 Hälsa i klimatkris och vid
omställning
MEDVERKANDE: Christofer Åström

forsk. klimatförändringar & hälsa,
UmU, Maria Wolodarski ordf. Läkare
för Miljön, Paula Richter Klimatpsykologerna, Marika Hjertqvist infektionsepidemiolog. Moderator Charlotta
Brask utvecklingsdirektör Botkyrka
kommun.
OM: Vilka blir de största hälsohoten,
fysiska såväl som psykiska, för oss i ett
varmare klimat? Vad kan vi göra för att
mildra skadeverkningar och vilken roll
har vården i omställningen?

16:10 Rättvis klimatomställning – en facklig uppgift

MEDVERKANDE: Johan Hall LO, Anna

Toftedahl Vision, Albert Ohlin SACO,
Magnus Runsten ST, Ulf Jarnefjord
Europafacket ETUC, Martin Rosenström och Frida Sundqvist Handelsfacket. Moderator Anna Linell Global
Utmaning.
OM: Hur engageras enskilda medlemmar på arbetsplatserna? Kan man
skapa ett tryck & få de olika facken att
prioritera frågan? Kan fackförbunden
centralt ta initiativ i de här frågorna?

WeDon’tHaveTime.
OM: Det kan vara lätt för den klimatengagerade att missa hastigheten
i allt det positiva som händer.
Ingmar Rentzhog, vd och grundare
av WeDon’tHaveTime
pratar om denna
CAFÉ PANORAMA
snabba omställning
Uppfylld av alla intryck och redo för
och vad varje individ
fler? Möt likasinnade på Café Panorama
kan bidra med så det
på plan 5 för mingel kl 17.00 direkt efter
går ännu snabbare!

programslut. Parul Sharma från Plan
International har en viktig hälsning.

MEDVERKANDE: Åsa Palm Nätver-

ket för hållbarhet i Härjedalen,
Ulla-Marie Petersson Ett Hållbart
Täby. Moderator Torbjörn Vennström Klimatriksdagen.
OM: Välkommen till diskussioner
och erfarenhetsutbyte om uppropet “Kommunerna måste gå
före i klimatomställningen”.

12:00 Demokratin i
medborgarrådens händer

MEDVERKANDE: Antoine Gabrillau-

te Open Source Politics, Marie
Casanelles Res Publica. Moderator Jan Lindblad Klimatriksdagen.
OM: Vad är ett medborgarråd
& hur får man det att hända?
Vad gör deltagarna och hur får
man det att få politisk effekt? Vi
diskuterar utifrån erfarenheter
från Frankrike och Irland.

13:00 Klimatomställning
2035 - Klimatriksdagens
åtgärdspaket – Inledning

13:30 Digital workshop –
hur prioritera sin tid som
aktivist?

ordförande Klimatriksdagen,
Erica Scott från The Sustainability Collaborative sammanfattar och talar om metodiken
bakom planen.

Charlotta Johansson Klimat
aktion.
OM: OBS: Se till att ha papper
och penna tillgängligt för denna
workshop.
I den här workshopen får ni
verktyg för att arbeta effektivt
och hållbart, vi fokuserar därför
på frågor som:
– Hur kan vi bäst använda vår tid
och energi för att nå våra mål?
– Hur man vi minska stressen och
öka tillfredställelsen i vårt arbete?
– Hur kan vi jobba bättre tillsammans och bli fler?
Många konkreta tips som du kan
börja använda direkt utlovas!

MEDVERKANDE: Jonas Bane

14:10 Klimatriksdagens
utskott presenterar
åtgärdspaketen i planen
sektorsvis
MEDVERKANDE: Klimatriksda-

gens utskottsmedlemmar.
Moderatorer: Inger Björk
& Karin Sundby
OM: Klimatriksdagen presenterar konkreta förslag till hur
vi skall minska utsläppen för
olika sektorer och hur skogen
kan bli en kolsänka.

16:10 Panelsamtal med
expertkommentarer till
planen
MEDVERKANDE: Isak Stoddard

klimatforskare Uppsala
Universitet, Kristina Östman
Klimatchef, Naturskyddsföreningen, Staffan Laestadius,
Professor emeritus KTH. Moderator: Pia Björstrand.

MEDVERKANDE: Pia Björstrand och

15:00 Klimaträttvisa,
oavsett generation

MEDVERKANDE: Axel Eriksson

Fältbiologerna.
OM: Axel Eriksson berättar om
orättvisor kopplade till klimatförändringarna, vilka ofta drabbar
unga oproportionerligt. Samtidigt är unga ledande i kampen
för klimaträttvisa. Vilken roll har
unga i att säkerställa en rättvis
omställning och vilka krav ställer
de på makthavare?

FORTS. NÄSTA SIDA ➔

SÖNDAG 3 APRIL
HÖRSALEN

10:00 Hoppet i antropocen

EFTERMIDDAG

FÖRMIDDAG

MEDVERKANDE: Jonna Bornemark

professor i filosofi Södertörns
högskola.
OM: Klimatkrisen liksom andra
miljökriser sätter ljuset på människans relation till den omgivande
naturen. Vilka relationer har vi
människor till naturen? Vilka kan
vi bygga vidare på? Vilka måste
vi upptäcka? Handlar en nyupptäckt av den omgivande naturen
kanske också om en nyupptäckt
av människans natur? I den här
föreläsningen vill jag närma mig
dessa frågor och undersöka den
kulturförändring vi står inför om
vi ska kunna se människan som
ett hopp.

12.45 Ledartröja på allvar
– uppsnack inför
politikersamtalet

MEDVERKANDE: Mattias Goldmann.

ANTECKNINGAR:

10:40 Hur hinner vi ikapp? –
11:40 Vad kan vi lära oss
Nya vägar för folkbildningen från andra kulturers resursMEDVERKANDE: Lina Remnert Int.
besparande traditioner?
samordnare Sveriges folkhögskolor, Urban Hermansson, verksamhetsutvecklare Sensus, Maria
Wolrath Söderberg, fil. dr. retorik
SH. Moderator Karin Jacobson,
journalist.
OM: Vilka insatser behövs för att
få till en bredare folkbildning i
klimatfrågan? Vad har vi lärt oss
hittills och vilka utmaningar väntar? Företrädare för folkhögskolor,
studieförbund, forskning och
civilsamhälle diskuterar möjliga
vägar framåt.

MEDVERKANDE: Gurgin Bakircioglu,

13:00 Hur prioriterar våra
partier?

Moderator Jonas Bane Klimatriksdagen.
OM: Hur tänker våra politiska partier prioritera i klimatomställningen? Vi låter representanter från
våra svenska riksdagspartier välja
ut några viktiga åtgärder de vill
prioritera och får också kommentarer från inbjudna experter.

MEDVERKANDE: Lorentz Tovatt (MP)

Jessica Rosencrantz (M)
Kjell-Arne Ottosson (KD), Mattias
Vepsä (S), Jens Holm (V)
Helena Gellerman (L), m. fl.
Kimberly Nicholas (prof. LU) och
Anders Wijkman kommenterar.

journalist och minimalist.
OM: Gurgin berättar om sina erfarenheter från att ha genomgått
en resa från en högpresterande
vardag till att leva ett liv som
minimalist. Många av lärdomarna kommer från hans egen och
andras kulturella traditioner.

12:00 Välbefinnande inom
planetens gränser – en
vision om ett samhälle ej
baserat på tillväxt

MEDVERKANDE: Hannes Anagrius

ekonomihistoriker, poddare och
grundare av Tillväxtparadigmet.
OM: Hannes kommer prata om
hur vårt ekonomiska system är
tillväxtberoende och hur vår ekonomi istället kan möjliggöra goda
liv inom planetens gränser.

14:30 Vinnande motionerna
+ Avslutning

MEDVERKANDE: Vinnande motionä-

rer, Adolf Fredriks Musikklasser,
Jonas Bane Klimatriksdagen.
OM: De vinnande motionerna
tillkännages och författarna får
komma upp på scen och kommentera.

