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KLIMATAKTIONS HELDAG 18 JAN 2014 I ABF-HUSET 
Förberedelser för Grand Panthers deltagande 
 
Anteckningar från möte 2 hemma hos Märta 2013-11-19 
Deltagare pantrarna Åse Tangen, Carin Ancker, Märta Velander, Kerstin Lönngren (Inara 
Erdmanis hade förhinder). 
 
Förutsättningarna är att GP tillsammans med ett antal andra klimat- och miljöorganisationer kl 
10-13 disponerar ett rum – eget eller delat – i ABF-huset. Kl 13-15 arrangerar Klimataktion (med 
allas hjälp) en politikerdiskussion i Zeta-salen. Kl 16 är heldagen slut. 
 
Följande uppföljningar från förra mötet antecknades: 
 
Sociodrama 
I väntan på eventuellt förslag från Inara diskuterades – som inledande happening till 
politikerdiskussionen i Zeta-salen – en kort strömning upp på scenen och ner igen på andra 
sidan. Någon av pantrarna kan ställa förberedda frågor till de strömmande, som då ges tillfälle 
till kort svar/förklaring. Typ ”Vad gör ni?” ”Strömmar” ”Varför det?” ”För att visa politikerna att 
vi är oroliga” ”Varför är ni oroliga?” etc. 
 
I vårt eget/delade rum 

 Läshörna med högläsning, t ex Framtidsrealisternas sammanfattningar, ev. Vetlesens 
essä, Vaclav Havel, Lester Brown 

 Bokbord med utvalda böcker, stenciler, GP:s plattform, annan information, dator, jordglob 
 Runt väggarna (?) GP-skyltar plus fler foton på barn 
 Tipspromenad med 8-10 frågor från Klimataktions faktablad 
 Bord med ”Framtidsbygget” – deltagarnas egna visualiserade tankar 

 
GP:s portalfråga till politikerna 
”Vad kan ni politiker enas om? Kan ni politiker lyfta klimatfrågan över partipolitiken och 
utforma en gemensam politik, som stoppar klimatförändringen? Kan ni på ett konkret sätt ta 
ansvar för kommande generationer? 
 
Vi är beredda att för detta ge er erforderlig kunskap, stöd i form av många anhängare och 
respekt för ert ansvarsfulla arbete.” 
 
Ansvar 

 Strömning/sociodrama   Inara? 
 Läshörna    Kerstin 
 Bokbord    Åse, Kerstin 
 Skyltar    Åse 
 Tipspromenad    ? 
 Framtidsbygget (mtrl, dokumentation, tolkning) Märta, Carin + 2 pers till 

 
Nästa möte 
Avstämning ons 27 nov kl 13 på café Gråmunken inför nästa strömning 
 
 


