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Globala klimatstrejker 20 och 27
september
Den 23 september kallar FN:s generalsekreterare António Guterres
världsledarna till ett extrainsatt klimatmöte på grund av de stora
skolstrejkerna för klimatet. Runt detta möte planerar skolstrejkarrörelsen
FridaysForFuture en hel vecka av aktioner som börjar med en global
skolstrejk den 20 september och avslutas med en storstrejk den 27
september, där rörelsen uppmanar alla vuxna att delta för att pressa
politikerna till att agera i den pågående klimatkrisen.
Fredag den 20 september hålls en global skolstrejk för klimatet med barn och
ungdomar. Den inleder Global Week For Future som pågår 20-27 september.
Det är en aktionsvecka med strejker, manifestationer och aktioner för

klimatet över hela världen med anledning av FN:s toppmöte CLIMATE
ACTION SUMMIT 20-23 september i New York, i vilket även Greta Thunberg
deltar i. Veckan avslutas med en global storstrejk för klimatet den 27
september. Den riktar sig även till arbetstagare och vuxna. Ungdomarna i
FridaysForFuture uppmanar alla vuxna att delta under fredag eftermiddag
den 27 september.
”Ungdomarna har redan begärt förändring, nu kräver klimatkrisen att de
vuxna gör detsamma”, säger Greta Thunberg, organisatör i FridaysForFuture.
Den snabbt växande rörelsen FridaysForFuture hämtar sin inspiration från
den skolstrejk för klimatet som Greta Thunberg startade den 20 augusti 2018,
tre veckor före det svenska riksdagsvalet. Samtidigt som Greta Thunberg själv
befinner sig på resa i USA för att sprida budskapet samlar sig rörelsen i
Sverige för att visa politikerna att den inte nöjer sig med diffusa utfästelser.
Det gemensamma budskapet till politiker och makthavare för båda
strejkdagarna lyder:
•
•
•

Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader
över förindustriella nivåer
Följ Parisavtalet och bevisa det
Lyssna på klimatforskningen

”Utsläppskurvan måste drastiskt peka neråt redan nästa år om vi ska kunna ha
en chans att stanna under 1.5 graders global uppvärmning. Men både de
globala utsläppen och Sveriges utsläpp stiger. Politikerna måste gå från ord
till handling nu, om vi inte vill riskera en samhällskollaps”, säger Isabelle
Axelsson, organisatör i FridaysForFuture Stockholm.
Redan nu är planeringen igång på drygt 110 platser i Sverige. Från Kiruna i
norr till Malmö och Simrishamn i söder. Från Tanumshede och Lysekil i väst
till Kalix och Visby i öst. Under de manifestationer som genomförs i
Stockholm kommer det att hållas tal av klimatforskare och experter, samt bli
liveframträdanden med kända artister som kommer för att visa sitt stöd.
Skolstrejk för klimatet 20 september i Stockholm
Kl. 13.00: Samling på Mynttorget för klimatmarsch till Medborgarplatsen.
Sedan fortsatt strejk och scen-arrangemang på Medborgarplatsen.
Storstrejk för klimatet 27 september i Stockholm

Kl. 13.00 Samling och scen-arrangemang på Medborgarplatsen.
Sedan avmarsch för klimatmarsch till Mynttorget.
Kontaktpersoner för FridaysForFuture i Sverige:
Isabelle Axelsson- FridaysForFuture organisatör Stockholm
isabelle.axelsson@fridaysforfuture.se072 323 88 29
Mina Pohankova- FridaysForFuture organisatör Stockholm
mina.pohankova@fridaysforfuture.se079 348 24 04
Andreas Magnusson- FridaysForFuture organisatör Falun
andreas.magnusson@fridaysforfuture.se072 510 13 80

Pressbilder från tidigare skolstrejk i Stockholm, foto Anders Hellberg:
https://www.dropbox.com/s/nwyd20t8qtle6im/18.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e3fk80votm33wy1/17.jpg?dl=0
Bilder kan användas fritt mot att fotografens namn anges.

Fakta och länkar
Här finns alla manifestationer i Sverige och i världen (uppdateras löpande):
www.fridaysforfuture.se
www.fridaysforfuture.org
Global klimatstrejk 20 september i Stockholm:
https://www.facebook.com/events/2547743355545671/
Global storstrejk 27 september i Stockholm:
https://www.facebook.com/events/390202625025126/
FN:s toppmöte Climate Action Summit, 20-23 september 2019
https://unclimatesummit.org/

Under hösten 2018 bildades nätverket Fridays For Future med anledning av
Greta Thunbergs klimatstrejk. Läs mer här www.fridaysforfuture.org och här
www.fridaysforfuture.se.

Den 15 mars 2019 arrangerades en första Global Strike For Future. Minst 1,8
miljoner unga och stödjande vuxna i över 140 länder manifesterade för
klimatet. Hittills har det klimatmanifesterats utanför ca 150 kommunhus och
vid riksdagen i Sverige. Gretas initiativ har inspirerat människor över hela
världen att arrangera manifestationer.

