
Klimatriksdag 2022 

Klimatriksdag 2022 gick av stapeln 2-3 april på Kulturhuset i Stockholm. Många klimat- och 

miljöorganisationer var där och så även Läkare för Miljön. Vi hade ett informationsbord utanför 

föreläsningssalen som ordnats av Anne von Heideman och Margareta Falk Hogstedt. Det var 

välbesökt av intresserade deltagare och kopior på såväl vår del av rapporten "Människan i 

klimatkrisens tid" som "Hållbar sjukvård" från Sahlgrenska akademin hade en strykande åtgång.  

 

Anne von Heideman, Margareta Falk Hogstedt och Maria Wolodarski i vimlet. 

En programpunkt handlade om klimatkrisen ur barnens perspektiv, ”Vad gör man inte för barnens 

skull”. Deltagare var Frida Berry Eklund, Våra barns klimat, Gurgin Bakirciouglu, journalist och 

minimalist och Esmeralda Sjögren, Auroramålet. Moderator var Maria Soxbo, Klimatklubben. 

 



Projektet ”Människan i klimatkrisens tid” var även föremål för ett seminarium ”Hälsa i klimatkris och 

vid omställning” där LfMs ordförande Maria Wolodarski deltog. Övriga deltagare i seminariet var 

Christofer Åström, Umeå universitet, Paula Richter, Klimatpsykologerna, Marika Hjertqvist, 

Folkhälsomyndigheten. Moderator var Charlotta Brask, utvecklingsdirektör, Botkyrka kommun.  

 

Maria Wolodarski deltog i symposiet som leddes av Charlotta Brask. 

Det var många intressanta symposier och föreläsningar och mycket kan ses via klimatriksdagens 

hemsida: klimatriksdagen.se.  En föreläsning som var ganska upplyftande hölls av Ingmar Rentzhog 

från wedonthavetime.org, ”Omställningen går snabbare än vi tror”. Han visade att det faktiskt hänt 

ganska mycket på klimat- och omställningsområdet. Bl a produceras nu mer förnybar el i Europa 

jämfört med fossil. Nästa år blir det billigare att producera elbilar än fossildrivna.  

I Klarabiografen diskuterade inbjudna experter årets tema ”Människan i omställningen. De 

medverkande var Staffan Laestadius, 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 och Daniel Lindvall, dr i sociologi. Moderator var Linn Rabe.  

Klimatriksdagens åtgärdspaket Klimatomställning 2035 presenterades av ordförande Jonas Bane, 

Erica Scott från The Sustainability Collaborative och klimatriksdagens utskottsmedlemmar. 

Moderatorer var Inger Björk och Karin Sundby. Därefter följde ett panelsamtal med 

expertkommentarer till planen med Isak Stoddard, Uppsala Universitet, Kristina Östman, 

Naturskyddsföreningen, Staffan Laestadius, prof. em. KTH och moderator Pia Björstrand.  

Det pågick olika programpunkter parallellt i hörsalen och Klarabiografen. Utställningar, bokbord, 

motionsexposé och mingel ägde rum i foajén.  



 

Gösta Alfvén från LfM med intresserade deltagare från föreningen Klimatsvaret – CCL Sverige 

Söndagen den 3 april fick vi lyssna på ”Hoppet i antropocen”, en intressant föreläsning av Jonna 

Bornemark, professor i filosofi, Södertörns högskola. Hon pratade om människans relation till den 

omgivande naturen och den kulturförändring vi står inför om vi ska kunna se människan som ett 

hopp.  

 

Sven Blomqvist och Per Broman från LfM framför vår utställning. 



Det var ytterligare många intressanta föreläsningar och workshops som ägde rum under dessa två 

fullspäckade dagar på Kulturhuset.  

Den sista programpunkten innan avslutningen var en utfrågning av politiker från de olika 

riksdagspartierna under temat ”Hur prioriterar våra partier”. Representanter från sju riksdagspartier 

var närvarande och fick svara på frågor av Anders Wijkman, Climate-KIC och Kimberly Nicholas, 

professor i hållbar utveckling. Moderator var Jonas Bane.  

 

 



De politiker som medverkade var Magnus Ek (C), Jessica Rosencrantz (M), Kjell-Arne Ottoson (KD), 

Helena Gellerman (L), Mattias Vepsä (S), Lorentz Tovatt (MP) och Jens Holm (V). 

 

 

Inlämnade motioner till Klimatriksdag 22 var uppdelade i sex ämneskategorier: 

Medborgarengagemang och demokratins utveckling, Livskvalitet och hälsa, Samhällsorganisering och 

systemförändring, Kunskap, lärande och beteendeförändring, Klimat- och miljörättvisa och 

Naturresurser, ekosystem och biodiversitet.  

Läkare för Miljön hade skrivit två motioner till Klimatriksdagen. Motion 16 ”Norm mot utsläpp av 

fossil koldioxid behöver upprättas” skrevs av Gösta Alfvén och Anne von Heideman och motion nr 

145 ”Klimat- och folkhälso-kris med synergieffekter: Nationell handlingsplan för en hälsofrämjande 

klimatomställning” skrevs av Staffan Mårild, Peter Nygren, Annie Sjöblom, Ida Persson och Caisa 

Laurell. 

Sammanlagt var det 149 motioner som deltagarna fick rösta mellan och välja de tolv bästa. Våra 

motioner blev inte antagna, men de tolv motioner som röstats fram inom de olika kategorierna 

lämnades över till politikerna. De finns också på klimatriksdagen.se under Vinnande motioner. Alla 

inlämnade motioner kan också hittas på Klimatriksdagens hemsida. Även den Åtgärdsplan för 

klimatet som arbetats fram skall överlämnas inför valet. 

Klimatriksdagen brukar äga rum var fjärde år, inför varje ordinarie val till riksdag, regioner och 

kommuner. Första Klimatriksdagen var i Norrköping 2014. Det är alltid en speciell och hoppingivande 

upplevelse att vara med om dessa event som reflekterar civilsamhällets engagemang och 

initiativförmåga i den fråga som många av oss uppfattar som den viktigaste i vår tid.  



Vid avslutningen fylldes scenen av Adolf Fredriks musikklasser med demonstrationsplakat. Det är ju 

det uppväxande släktet saken gäller. 

 

 

 


