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Fra dengang da Bedsteforældrenes Klimaaktion begyndte at blive landsdækkende
til i dag, hvor københavnergruppen inviterer til møde.

Den 8. september er Global Action Day jorden over, og i Danmark er en række
NGO’er gået sammen om at arrangere klimamarch i København og Ålborg. Bedsteforældrenes Klimaaktion er med!

I marts var vi et par håndfulde aktive. Nu er vi ca. 20 og lige om lidt måske 40, med
lokalgrupper i Aalborg, Aarhus, på Fyn og i København. Hvad skete der lige dér?

BKa - Hvad vil vi?

Vil Bedsteforældrene andet end at råbe højt om at ”det her er vigtigt, gør nu noget!” – med frit slag for andre til at bestemme, hvad dette ”noget” er? Ja, det vil vi,
og nu er tiden kommet til at blive mere konkrete om vores politiske krav.

Kalender

Har vi fået det hele med? Send gerne et tip om vigtige klimaarrangementer i dit
område til ag@jorgensen.es. Så gør vi vores bedste for at sprede ordet!
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BKa i København – lidt historie fra Bente
I foråret 2017 ringer Annegrethe fra Aarhus og spørger, om jeg er Grøn Kirke-repræsentant i København. Ja, i Vesterbro Sogn, svarer jeg. Og så er Bedsteforældrenes Klimaaktion i gang med at
blive "landsdækkende"
Grøn kirke hører under Danske Kirkers Råd. Folkekirken er med for at løfte sit medansvar for at
forvalte Skaberværket.
Bedsteforældrenes første initiativ er uddeling af foldere ved Climate Planet, da den er i København. Vi gennemfører et projekt med ”grønne teser” og laver et ”dåbsbrev” til ældre i dåbsfamilier.
Første "åbne" BKa-møde er først i maj med syv deltagere i alderen 50-79 år, med eller uden egne
børnebørn. Det vigtige er solidariteten mellem generationerne, ikke om man selv er "bedste"
eller ej. Vi må handle NU, så der er en verden i 2030 og 2050!
Hvordan gør vi det i praksis, tværpolitisk og bredt favnende? (idé: et større "åbent" møde efter
ferien, med indledning af én eller flere kendte personer).
Næste møde er sidst i maj. BKa har som temagruppe i 350 Klimabevægelsen et mandat, vi skal
arbejde ud fra. Vi har en lang og livlig debat om formålsformuleringen.
Hvordan mobiliserer vi frem mod Folkets Klimamarch 8. september? (se ”Bedsteforældre går Klimamarch den 8. september”).
Den næste IPCC-rapport kommer 8.10. Holder tallene fra Paris aftalen? 92-gruppen planlægger
en underskriftsindsamling om, at Danmark skal øge ambitionerne.
Bente vil deltage på Folkemødet på Bornholm som "levende reklamesøjle" for BKa. En idé om
ældre klimaambassadører er vel modtaget af VedvarendeEnergi (VE). Vi søger lokale afdelinger af
oplysningsforbund, som vil tage klimaspørgsmålet på foredragslisten.
3. møde sidst i juni: Bente undersøger vilkår for BKa’s deltagelse i Folkemødet 2019; som minimum vil vi være med i "Civiltinget"! Søren har været til møde på Københavns rådhus om "et
grønnere København".
Vi går i tænkeboks med hensyn til paroler og eventuelt sang til Folkets Klimamarch.
Næste møde er den 14. august i Eliaskirkens krypt, Vesterbro Torv. Forhåbentlig bliver vi rigtig
mange – det er der i hvert fald plads til. Tag gerne en ven med.
						Bente Braarud

Foto: Søren Fosberg
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Bedsteforældre går Klimamarch den 8. september
Den 8. september er Global Action Day jorden over, og i Danmark er en række NGO’er
gået sammen om at arrangere klimamarch i København og Ålborg. Bedsteforældrenes
Klimaaktion er med!
Vi går med under marchens paroler for at vise politikerne, at vi ønsker en ambitiøs klimapolitik. CO2-udslip skal gøres meget dyrere, investeringer i vedvarende energi og energibesparelser skal øges, og vi ønsker tiltag for at sænke overforbrug og olieudvinding.
Vi vil markere, at vi halvgamle bekymrer os om vores børnebørns fremtid. Selvom vi personligt kan være ligeglade med vandstandsstigninger og ekstremt vejr om mange år, så
er dét den virkelighed som de næste generationer kommer til at leve i. Hvis dit barnebarn
er fem år i dag, er hun 37 år i 2050 og har måske fået dit første oldebarn. På det tidspunkt
vil Jordens gennemsnitstemperatur være steget næsten 2 grader, siden dengang du blev
født – hvis ikke vi får politikerne til at gøre noget drastisk.
Vi kan selv gøre noget for klimaet i det daglige: Holde ferie uden at flyve, spise mindre
kød, vælge elbil og cykel i stedet for benzinbilen, investere i vindmøller, spare på energien og købe varer som ikke er fløjet hertil fra den anden side af Jorden. Men der skal også
seriøs politisk handling til.
Klimamarcherne over hele verden skal vise vores valgte ledere i kommuner, lande, EU og
FN, at vi mener det alvorligt. De må og skal handle nu.
Kom og gå med i Klimamarchen sammen med bedsteforældre og andre modne mennesker, der bekymrer sig om børnene og de unges fremtid.
Der er info om tid og sted på klimamarchens hjemme- og Facebookside, og vi koordinerer skilte, t-shirt og andre fælles udtryk og happenings i Bedsteforældrenes Klimaaktion-aktive. Du er velkommen til at være med, hvis du er på Facebook og har lyst til også at
være klima-bedste.
										Sju G. Thorup
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Bedsteforældrenes Klimaaktion – hvor er vi?
I marts var vi et par håndfulde aktive. Nu er vi ca. 20 og lige om lidt måske 40, med lokalgrupper i
Aalborg, Aarhus, på Fyn og i København.
Vi har ”momentum” og løber stærkt for at gribe øjeblikket, mens mange følger med på Facebook.
I skrivende stund er der 254 medlemmer i FB-gruppen og 665 følgere på FB-siden, hvor opslag
når ud til godt 12.000/uge.
Medvinden skyldes nok især opråbet fra de 301 klimaforskere, som krævede langt mere radikal
klimahandling af politikerne, for ”som borgere kan vi ikke individuelt bare vælge at leve i overensstemmelse med 2-graders målsætningen”. Men – skal vi vente på politikerne? Handler de ikke
først, hvis vi som borgere får dét med klimaet højere op på den fælles dagsorden? Hvem skal
rykke, politikerne eller vi almindelige mennesker? Dét skrev vi et debatindlæg om i Politiken. I
de næste uger kørte diskussionen videre på Facebook, bl.a. med en kommentar fra Jesper Theilgaard: ”Det batter først, når politikerne viser retningen. Ellers kommer det til at gå for langsomt,
og vi har simpelthen ikke den fornødne tid.” Mens bedsteforældre fra Bergen insisterede på vores
eget ansvar med parolen ”Hvis ikke vi – hvem så? Hvis ikke her – hvor så?”
Sidst i juli kom så artiklen i Politiken, hvor vi heldigvis fik sagt at ”Hvis 100.000 mennesker begynder at røre på sig og snakke om de her ting, så er det politiske pres også større. Vi har et håb om,
at det kan flytte noget, det, vi gør.” Og så tændte det ellers af med de mange henvendelser fra
folk, der ville være med.
Vi plejer at snakke om vejret, i år har vi snakket om klimaet, mens det er gået op for os, at vi er
lige så prisgivet klimaforandringernes konsekvenser som vejret. Og konsekvenserne, de kan blive
voldsomme, har vi netop fået at vide med rapporten om, at Paris-aftalens 2°s mål kan føre til
ukontrollable feedbackmekanismer.
Det er NU, vi skal gøre noget – alle sammen!
					Annegrethe Jørgensen
Foto:
Emma Sejersen
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BKa – hvad vil vi?
Vil Bedsteforældrene andet end at råbe højt om at ”det her er vigtigt, gør nu noget!” – med frit slag for
andre til at bestemme, hvad dette ”noget” er? Ja, det vil vi, og nu, efter mange samtaler med bekymrede
bedsteforældre og mange nye aktive, er tiden kommet til at blive mere konkrete om vores politiske krav.
Jeg har spillet ud med et bud på ansvarlig klimapolitik i papiret "Bedsteforældrenes Klimaaktion (BKa) et fælles grundlag" Det kan forhåbentlig være til hjælp i de nye lokalgrupper, som forbereder sig på at gå
med i Folkets Klimamarch. Derefter skal det drøftes på et fællesmøde til oktober.
Men er 10 linjer virkelig nok om vores politiske krav?
Det synes jeg, for de er konkrete nok til, at vi kan forpligte os på dem og krydse af efter en vellyk-ket,
fælles kampagne. De er samtidig så rummelige, at vi (enkeltpersoner, lokalgrupper og BKa som samlet
gruppe) kan arbejde hen mod dem på mange måder og med mange temaer – side om side med bedsteforældre, som ikke behøver andet end formålet for at gå i gang. De mange bedsteforældre, de mange
gode klimasamtaler og mange flere læserbreve og debatindlæg er nemlig meget vigtige for den fælles
sag. Det er dem, der kan skabe bølgen, der ikke er til at modstå, med deres stædige ”det her er vigtigt,
gør nu noget!”
Kan vi finde en vej med plads til både aktivisme med tydelige politiske krav og den brede appel til de
mange klimabekymrede? Kan vi ramme balancen mellem spilleregler og forpligtethed og åbenhed og
rummelighed? Er det ok at koble det klima-faglige med følelser, etik og moral? Og vil klimanørderne samarbejde med os, så vi har godt styr på argumenterne, og de kan nå bredere ud?
Vi er på en vej, der bliver til, mens vi går. Jeg håber, vi tør det. Og at vi bliver mange flere undervejs, for så
vil politikerne lytte. Det gælder børnene og de unges fremtid!
				

Annegrethe Jørgensen (tovholder for BKa)
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Kalender
Tirsdag 14. august kl. 16.30-19
Møde i københavnergruppen BKa. Kontakt dnoedlund@gmail.com hvis du har lyst til måske at være aktiv
i lokalgruppen.
Torsdag 16. august kl. 17.30
Møde for aktive klima-bedster i Nordjylland. Sted: Huset i Hasserisgade 10, Aalborg. Vi spiser sammen,
lærer hinanden at kende og snakker om, hvad vi kan gøre sammen. Alle er velkomne! (Kontakt eventuelt
elenasmith2212@gmail.com).
Mandag 20. august kl. 16.30-19
Møde i BKa-Aarhus. Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, Aarhus. Skriv til ag@jorgensen.es hvis du vil
være med. Så ved vi, hvor mange vi skal lave kaffe til
Tirsdag 21. august kl. 16
Møde i Odense med henblik på opstart af en fynsk lokalgruppe af BKa. Skriv til birte19@gmail.com, hvis
du vil høre nærmere.
Torsdag 23. august kl. 13-16
Bedsteforældrene er med i Den Grønne Ambassade, Skt. Clemens Torv, Aarhus. Vi er der også 6.9., 4.10.,
27.10., 1.11., 24.11. og 6.12. (torsdage kl. 13-16, lørdage kl. 11-14). Velkommen til en kaffe og en snak om
hverdagens klimavalg og så det politiske ...
Onsdag 5. september kl. 11.30
Nordisk Folkecenter har inviteret BKa til at holde oplæg på konferencen ”SMV’er – nøglen til et grønt
Danmark i vækst” i Provianten på Christiansborg. Formanden for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
indleder, og vi skal holde oplæg sammen med blandt andre arbejdsgiverforeningens direktør. Spændende! (Tovholder: Annegrethe Jørgensen).
Lørdag 8. september kl. 13-16
Folkets Klimamarch i København. I Aalborg begynder marchen efter kl. 16 (kontakt elenasmith2212@
gmail.com for nærmere information). En gruppe arbejder på at arrangere fælles transport fra Odense til
København (kontakt hannebjoernsen@gmail.com).
Tirsdag 18. september
Jorden kalder – første aften i en serie debatarrangementer på Statens Naturhistoriske Museum, København. Eksperter i samtale med hinanden og med publikum diskuterer, hvordan vi kan skabe en bæredygtig fremtid og give planeten sikkert videre til næste generation (entré: 75 kr. hvis man ikke har årskort).
Lørdag 22. september
BKa-Aarhus deltager i Folkets Møde kl. 11-14 i Aarhus (Byparken-Rådhusparken, Frederiks Allé og Musikhusparken). Københavnergruppen deltager i en handlingsdag på Borups Højskole, arrangeret af Den
Grønne Studenterbevægelse.
Fredag 28. september
Bedsteforældrenes Klimaaktion deltager i en paneldebat på Folkemøde om fremtidens klima i Middelfart.
Connie Hedegaard er ordstyrer, UngEnergi er også med i panelet, og mellem tilhørerne sidder syv borgmestre fra Fyn.
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Søndag 30.9. kl. 10-16
Landsmøde i 350 Klimabevægelsen i Danmark. Sted: Fælledvej 12, NGO-bygningen 2. sal, lokale ”Solidarity”. Om formiddagen er der landsmøde med blandt andet valg til landsudvalget. Husk, at du skal være
medlem af 350 KiD for at stemme og/eller stille op! (Kontakt eventuelt ag@jorgensen.es for mere info).
Om eftermiddagen handler det om Baltic Pipe.
Oktober
Stormøde for alle aktive i Bedsteforældrenes Klimaaktion. Sted: Odense eller Aarhus; nærmere in-fo følger pr. mail og på Facebook.
Onsdag 3. oktober
Mellem orkaner og klimaforandringer, foredrag og debat ved Jesper Theilgaard, arrangør: FOF (København V). Foredraget holdes i Aarhus torsdag den 11.10. Tjek din lokale FOF, om Jesper Theilgaard også
kommer til jeres område.
Torsdag 4. oktober kl. 19.30-21.30
Møde om klima, luftfart og tog i EU. Sted: Indre By Kulturhus (salen), Charlotte Ammundsens Pl. 3.
Arrangør: Gruppen ”Stop udvidelsen af CPH” (kontakt evt. poul@kattler.dk).
Mandag 8. oktober
IPPC’s ”1.5°s-rapport” udkommer.
Onsdag 24. oktober kl. 10-15.30
Grøn Kirke inviterer til "Håbet er større! Konference om håb i klima- og miljøkrisen" Bykirken, Østergade
57-59, Odense (tilmelding senest 10.10).
Fredag 23. november
”Black Friday” i butikkerne
3.-14. december
COP24 i Katowice, Polen.
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