Bedsteforældrenes Klimaaktion

Nyhedsbrev april 2019

Vores generation af forældre er klima-bekymrede helt ind i
marven

Side 2

Bjørg, tovholder for Klimaforældrene, præsenterer gruppen og dens formål.

BKa Odense/Fyn – vi mærker, det rykker. Vi ser det nytter!

Side 3

Nedture og opture i Nordjylland

Side 4

BKa Aarhus – vi er lige så utålmodige som de unge

Side 5

Bedsteforældrenes Klimaaktion København

Side 6

Du er velkommen til at være med

Side 7

Odense/Fyn sælger mulepose med BKa-logo.
”Klima-Bo” i BKa København sælger banner/tørklæder.
Badges kan købes fra Bedsteforældrene i Aarhus.

Side 8

Efter folketingsbehandlingen af borgerforslaget ”Klimalov nu” har næsten alle
partierne en klimapolitik med i deres grundlag. Men vi skal holde fast og skrue op
for indsatsen!

Regeringen har afsat penge til Egholmforbindelsen og byrådet anser derfor projektet som vedtaget. Men Klimastrejken den 15. marts samlede flere til demo end
nogensinde før set i Aalborg.

Vi er med i BKa for at gøre en forskel for dem vi elsker, og vi bakker helhjertet op
om børnene og de unges civile ulydighed. Er vi så også klar til at blokere veje og
broer?

Børn, unge og gamle, klimaet bekymrer os alle. Det mærker vi i BKa i form af et
støt stigende medlemstal i hele landet og også i København.
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Vores generation af forældre er klima-bekymrede helt ind i marven
I mange generationer har forældre haft en drøm, og nok også en forventning, om at deres
børns liv ville blive bedre end deres eget, både hvad angår det materielle og deres muligheder i livet.
Den drøm har vores generation af forældre ikke.
Tværtimod bruger mange af os mange lange timer på at bekymre os alvorligt om vore
børns fremtid. Ikke kun, om de nu klarer sig godt nok i skolen og senere finder den rigtige
ægtefælle og et godt job. Vi er helt ind i marven bekymrede for vore børns fremtid, fordi
vi reelt ikke ved, om der kommer til at være en beboelig verden, som de kan overtage. Vi
ved ikke, om de bliver ofre for naturkatastrofer eller krige om ressourcer. Vi ved ikke, om
det er muligt at brødføde verdens befolkning, når de bliver voksne.
Men vi kan se verdens ledere slås om ting, der fortoner sig som ligegyldigheder i en tid,
hvor alle burde stå sammen og mobilisere ALLE kræfter, sådan som vi før har gjort det i
verdenskrige og rumkapløb. Det vil vi ikke bare stiltiende finde os i!
I efteråret ’18 var vi derfor nogle, som gik sammen og stiftede bevægelsen KlimaForældrene. Vores formål er at organisere os, så vi kan få en stemme politisk, og at give helt almindelige forældre et rum til at dele deres klimabekymringer. Og så støtter vi selvfølgelig
helhjertet op om de klimastrejkende børn og unge, der så tydeligt har forstået situationens alvor – langt bedre end verdens ledere! Sammen vil vi kæmpe for vore børns fremtid
og vise, at der ikke er noget vigtigere end den og dem.

KlimaForældrene er en del af 350 Klimabevægelsen, og vi håber at kunne samarbejde
endnu mere med de andre temagrupper i fremtiden, især den Grønne Studenterbevægelse og Bedsteforældrenes Klimaaktion. Som forældre har vi nok at se til, alligevel har vi
i dag en Facebookgruppe på omkring 450 mennesker, der knokler for at lave nogle klimaaktiviteter midt i et travlt (børne)hverdagsliv.
Fortæl din familie og venner om os, for vi vil gerne være endnu flere!
Bjørg Ørneborg
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BKa Odense/Fyn – vi mærker det rykker. Vi ser det nytter!
Efter folketingsbehandlingen af borgerforslaget ”Klimalov nu” har næsten alle partierne
en klimapolitik med i dét grundlag, de går til valg på. Det er nyt, at alle anerkender, at vi
har en klimakrise, og det skyldes helt sikkert presset fra os borgere.
Men det er nu, vi skal holde fast og skrue op for indsatsen, for politikerne nedtoner klimakrisens omfang og deres bud på løsninger rækker slet ikke. Nogle (langt ind i Socialdemokratiet!) argumenterer for ”teknologifix”, så ingen behøver ændre adfærd. Det er ikke
realistisk, så vi har nok at se til med at synliggøre, argumentere og skubbe på for ambitiøse og ansvarlige løsninger.
Odense/Fyngruppen har siden december været synlige i gågaderne i Odense med skilte, bannere og flyers. Sammen med Den Grønne Studenterbevægelse og MS har vi holdt
Klimalørdag hver lørdag fra 11 til 13 og snakket med forbipasserende om deres tanker og
bekymringer for fremtiden.

Ved skolestrejkerne har vi støttet de unge med vores tilstedeværelse og med taler, både i
Odense, Svendborg, Middelfart og Kerteminde. Et interview i P1 morgen med en bedstemor fra gruppen fik endnu flere på gaden.
I år skal der også være Folkets Klimamarch i Odense! Vi er med til at planlægge og forberede den sammen med vores faste samarbejdspartnere og med DN, og vi er også i kontakt
med en lokalgruppe af Greenpeace. Sammen har vi flere klimamuskler og kreative ideer!
Grundlovsdag har vi en spændende bod og små gode indslag på Demokratifestivallen
i Ollerup, som også får besøg af Margrethe Vestager, Uffe Elbæk og komikeren Christian
Fuhlendorff. Vi glæder os til at snakke klimaløsninger på en demokratidag, og du er velkommen til at kigge forbi.
Kirsten Gullmaj Nielsen
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Nedture og opture i Nordjylland
I regeringens nye trafikudspil er der afsat penge til Egholmforbindelsen over Limfjorden,
og Byrådet anser derfor projektet som vedtaget. Det har skabt stor skuffelse hos modstanderne, og i vores arbejdsgruppe er de meget modfaldne.
Der er ellers mange alternativer til forbindelsen, så vi må se, hvad tiden bringer. Anlægsarbejdet skal først begynde i 2024, og gruppen er opsat på at kæmpe videre med nye aktioner. Mod flere veje, som betyder flere biler. For bevaring af Egholm.
De sidste to gange har vi haft flere afbud til vores møder. Vi er alle optaget af mange andre ting, og vi er også sårbare i kraft af vores alder og dertilhørende svagheder og skavanker. Vi vil derfor gerne hverve nye, aktive medlemmer.
Klimastrejken den 15. marts blev forbilledligt planlagt og gennemført af vores ny-etablerede DGSB-gruppe.
Der var både taler, boder, genbrugsskilte, musik og dans og ikke mindst en kæmpe tilslutning. Der er ikke noget officielt tal på deltagelsen, men jeg har aldrig set så mange folk
til demo i Aalborg. Flest unge naturligvis, men vi ældre var også godt repræsenteret. Jeg
holdt tale, og vi delte flyers og badges ud og kom i kontakt med flere ældre, som gerne vil
med i gruppen.
Vi tror derfor på, at vi bliver flere aktive i fremtiden. Vores opgave bliver så at sikre at alle
føler sig hørt og inkluderet og kan mærke, at det er i orden at bidrage med både stort og
småt. For tiden har vi en arbejdsgruppe, som planlægger en gå-til-skole-kampagne sammen med 3 skoler i Aalborg. Der er også fuld gang i forberedelserne til Folkets Klimamarch
i forbindelse med valget. BKa er medarrangør, og der er ved at være tjek på det meste, så
vi bare kan gå i gang når der trykkes på valgknappen.
Den største optur får jeg nu ved at se det massive holdningsskift der sker for tiden i den
kollektive bevidsthed på klimaområdet. Vi har momentum, og det skal vi udnytte. Der er
lang vej igen, men vi kan se at det hjælper at kæmpe!!
Elena Smith
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BKa Aarhus – vi er lige så utålmodige som de unge
I Aarhus er vi over 30 aktive. Bliver de nye i gruppen, eller forsvinder de igen, fordi der var
for meget snak og for lidt handling? Og hvad med ”de gamle”? Bliver de, eller giver de op
af samme grund?
Det afhænger ikke kun af, om det lykkes os at undgå ungdommens opslidende rundkredse med uendelig snak. Vi er med i BKa for at gøre en forskel for dem, vi elsker, og vores
motivation kommer af, om det lykkes. Men hvordan handler vi på den RIGTIGE måde?
Vi bakker helhjertet op om børnene og de unge, når de i stor stil begår civil ulydighed
med skolestrejkerne, for vi er lige så utålmodige, som de er. Er vi så også klar til at blokere
veje og broer, som Extinction Rebellion gør det? Nogle bedsteforældre er. De fleste mener, at vi så vil miste den brede opbakning fra folk flest. Dén er helt afgørende, hvis vi skal
presse politikerne til handling, for de tør ikke – endnu – gøre, hvad der skal gøres, selvom
klimaforskerne advarer om følgerne. De tænker i stemmer og mandater, gør de. Det gør vi
så også.
Her og nu arbejder vi på højtryk for at være så synlige som muligt. På gaden sammen med
de unge, til Folkets Klimamarch om lidt, til vælgermøder, i medierne ... Til efteråret sender
vi ”grå klimaambassadører” ud for at mødes med helt almindelige bedsteforældre, som
gerne vil gøre mere for klimaet og måske også sende en hilsen til politikerne.
Kunne vi finde på at blokere døren til borgmesterens kontor med barne- og klapvogne og
oldeforældrenes rollatorer? Det vil tiden vise, for vejen bli’r til mens vi går.
Her og nu gælder det folketingsvalget! Vi er med på gaden – syngende, for tiderne er lige
så alvorlige, som da danskerne mødtes til alsangs-stævner. Vi er dem, der prøver at erobre
vælgermødernes dagsorden med skarpe klima-spørgsmål. Sidst, men absolut ikke mindst:
Vi snakker med Gud og hvermand og naboen med om dét med klimaet.
Det er sådan, vi gør valget til et klimavalg!
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Bedsteforældrenes Klimaaktion København
Klimaet spiller en stadig større rolle, både hos politikerne og i erhvervsliv, foreninger og medier. Men bekymringen for den globale opvarmnings konsekvenser fylder også mere og mere
hos borgerne. Børn, unge og gamle, klimaet bekymrer os alle. Det mærker vi i Bedsteforældrenes Klimaaktion i form af et støt stigende medlemstal i hele landet og også i i København.
Hvad laver vi egentlig i BKa København?
Vi fortsætter ihærdigt med vores deltagelse i den ugentlige Klimapåmindelse foran Christiansborg. Her samles stadig flere gode folk for at huske politikerne på deres ansvar og på, at
vi ønsker en langt mere ambitiøs klimapolitik NU. Det haster! Kom gerne og vær med en torsdag morgen kl. 8.30-10. Der er sange, taler, hyggesnak og lidt at spise, og er vi heldige kommer nogle politikere forbi til en snak.
Vi har været til stede og bakket op, når Den grønne Studenterbevægelse har arrangeret fredags-/skolestrejker, og vi var med til at slå ring om Christiansborg.

Én af vores aktive, Michael, er en flittig oplægsholder i bl.a. senior-, blinde- og Hemmingwayklubber, hvor han – med udgangspunkt i vores Klimakompas – fortæller om de udfordringer,
vi står overfor, og hvad vi selv kan gøre. Vi holder også flere og flere oplæg om Bedsteforældrenes Klimaaktion. Der er mange, som er nysgerrige efter at vide, hvad der får folk i vores
alder til at gå “på barrikaderne” og blive klimaaktivister!
I april-maj deltager vi i Amager klima og demokratifestival og i Valby Klimafestival. Til Folkets
Klimamarch står vi, sammen med Klimaforældrene, for en event med aktiviteter for børn og
forældre.
Vi holder møder i BKa København ca. en gang om måneden. Der er mange aktive, emnerne
står i kø og alle er diskussionslystne, så det er både spændende og udfordrende at nå gennem det hele.
Har du lyst til at være med til møder eller andre aktiviteter (fx en vagt til én af festivalerne)
eller til at være med på mail’en, så du kan blive opdateret om stort og småt? Skriv eller ring til
mig og hør nærmere (dnoedlund@gmail.com; 4150 4130).
Vi har brug for alles indsats, også din!

Gode grønne bedstehilsener,
Dorrit Olsen
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Du er velkommen til at være med
Bedsteforældrenes Klimaaktion samler modne mennesker (50+), som er bekymrede for de
næste generationers fremtid.
Vi vil påvirke til adfærds- og holdningsændring – mod overforbrug – og presse politikerne
til at føre en ansvarlig klimapolitik. For vi har bare kloden til låns!
Kontakt tovholderen for din nærmeste lokalgruppe, hvis du vil høre om aktiviteterne og
måske kigge forbi – gerne med en ven under armen. Vi har brug for mennesker af god
vilje og for hænder til at holde bannere og plakater og lave kaffe og bage kage ...
Tovholdere
Århus: Annegrethe Jørgensen (Annegrethejorgensen@gmail.com)
Nordjylland: Elena Smith (Elenasmith2212@gmail.com)
København: Dorrit Olsen (Dnoedlund@gmail.com)
Fyn: Kirsten Gullmaj Nielsen (Gullmajs@gmail.com)
Ingen lokalgruppe i dit område?
Hvis du kan samle 3-4 gode mennesker, som vil høre nærmere om Bedsteforældrenes
Klimaaktion og vores arbejde, kommer vi gerne på besøg. Du kan også skrive eller ringe til
en af tovholderne, hvis du kunne bruge nogle af vores flyers som hjælp til at sige det højt,
at du går op i dét med klimaet.
Tjek også https://www.klimabevaegelsen.dk/bedsteforaeldrenes-klimaaktion/ eller vores
side på FB: https://www.facebook.com/Klimaaktion/
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”Klima-Bo” i BKa København sælger banner/
tørklæder

Sælges for 60 kr./stk. + porto (10 kr. for et almindeligt brev).
Bestil venligst hos Bo det ønskede antal tørklæder og betal
via MobilePay. Kontakt Bo, dersom anden betalingsmåde
ønskes: tlf.: 50 40 77 14.
Tip: BKa Aarhus har købt flere til fælles brug, så gruppen
altid kan give dem, der skal med til en demonstration eller
lignende, nogle med.

Odense/Fyn sælger mulepose med BKa-logo

Skabt af genbrug, syet og trykt af Middelfart Produktionsskole og foret, så den kan vendes efter behov (ca. 49 x 44
cm; alle poserne er forskellige). Pris: 40 kr. ekskl. forsendelse
(ca. 35 kr. GLS shop/shop); ved 5 stk. fri levering.
Skriv bestilling og adresse til Kirsten: gullmajs@gmail.com
eller SMS 4128 1510. Betaling via MobilePay
eller konto oplyses ved bestilling.
Tip: Muleposerne er vældig smarte at rumme flyers, taler,
sange og lignende.

Badges kan købes fra Bedsteforældrene i
Århus

Runde badges med nål, 44 mm i diameter, med Bedsteforældrenes logo, kan købes for 20 kr. stykket.
Ved køb af mindst 10 stk. er portoen gratis.
De kan bestilles ved at sende en mail til
marianne.christesen1@skolekom.dk
(bemærk at christesen er uden ”n”).
Tip: I Aarhus har vi solgt en del badges ved demonstrationer.

Har du problemer med at se nyhedsbrevet - eller kommentarer, bedes du

kontakte en vores tovholdere: Annegrethe , Elena, Dorrit eller Kirsten.
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