Klimatlyftet 2020 - så utvecklar vi det lokala arbetet!
Distanskurs med helgträffar i Österfärnebo och Göteborg 2 mars - 19 juni 2020
Färnebo Folkhögskola i samarbete med Klimataktion, Jordens Vänner m.fl.

Klimatrörelsen växer över hela världen och i hela Sverige. Klimatstrejker, aktioner och krav på en
politik för klimatnödläge lokalt, nationellt och globalt. Det är ett historiskt tillfälle. Men hur stärker
vi rörelsen ytterligare så att vi får genomslag för våra krav? Hur kan vi samla en rörelse som
inkluderar alla de människor som har allt att vinna på en rättvis omställning?
Denna distanskurs ger oss fördjupad kunskap om allvaret i klimatfrågan men också om arbetet med
medborgarplaner och opinionsbildning lokalt. Vi utbyter erfarenheter och utvecklar nya idéer för att
sätta press på politiker och andra makthavare lokalt.
I kursen ingår bland annat:




föreläsningar och diskussioner om klimatnödläge, klimaträttvisa och omställning
teorier och metoder för organisering, protester och samhällsförändring, bland annat genom
deltagande och ekonomisk demokrati mm.
hur kan vi arbeta med lokala medborgarförslag? Och hur får vi genomslag för dem?

I kursen får du som deltagare jobba med att utveckla det lokala klimatarbetet på din ort och lära av
det arbete som sker runtom i landet.
Kursen vänder sig alla som som vill vara med och utveckla klimatrörelsens lokala arbete, aktiva i
Fridays for future, KlimatSverige, Gretas gamlingar, Jordens Vänner, Klimataktion, Omställning Sverige
mfl. Alla åldrar är välkomna. Kursen är främst inriktad på lokalt och regionalt klimatarbete.
Kontakt: Lars Igeland, Färnebo folkhögskola. Maila till: lars.igeland@farnebo.se

Kursplanering
Kursen består av 7 moment. Vi träffas tre helger, och ungefär varannan vecka via videokonferens. Vi
har ett kursforum på nätet för kommunikation, inlämningar och diskussioner. De egna
studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig.

Moment 1: Introduktion
2 mars kl.19-21 Upprop och introduktion
13-15 mars: Helgträff i Österfärnebo


Vi lär känna varandra och de orter vi kommer ifrån. Vi lär oss om varandras erfarenheter av
arbete för klimatomställning



Allvaret i klimatfrågan. Forskningen och Parisavtalet



Vad innebär klimatnödläge? Klimaträttvisa?



Medborgarförslag för lokal klimatomställning



Workshop: Så jobbar vi lokalt? Idag och imorgon?

Moment 2: Perspektiv – Vilka inkluderas/exkluderas i berättelserna som bär vår
rörelse? Hur kan vi förändra detta?
23 mars: Videokonferens, kl.19-21

Moment 3: Aktioner – hur funkar det?
6 april: Videokonferens, kl.19-21

Moment 4: Lokalt och globalt arbete – hur nätverkar vi och bygger allianser?
20 april, Videokonferens kl.19-21
1-3 maj, Helgträff i Göteborg


Fridays for future – Erfarenheter från olika länder och städer från klimatstrejken i april.



Klimatrenovera våra städer – Vi tittar på vad som är möjligt, genom bl.a. studiebesök i
kollektivhuset Stacken som byggde om punkthus till passivhus i Bergsjön mm.



Möte med Ulf Jarnefjord, klimataktivist i Svenska Transportarbetareförbundet



Workshops - Hur får vi med fler i arbetet? Vad kräver vi av våra kommuner? Vad kräver vi av
staten?

Moment 5: Lokala klimatplaner
11 maj: Videokonferens, kl.19-21

Moment 6: Ekonomisk omställning
25 maj: Videokonferens, kl.19-21

Moment 7: Nästa steg för klimatrörelsen
1 juni: Videokonferens, kl.19-21
Träff 3: 12-14 juni i Österfärnebo


Omställningens ekonomi. Hur kan politiken, pensionsfonder och offentlig upphandling driva
på klimatomställning, omfördelning av makt och lokal utveckling?



Redovisning av förslag för nästa steg



Hur får vi till ett verkligt klimatlyft i Sverige och världen?



Workshop: Så går vi vidare!

BRA ATT VETA:
Kurstid: 2 mars 2020 – 19 juni 2020.
Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs.
Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift på 200 kr/termin samt
kostnader för resor, boende och mat i samband med kurshelgerna. Uppskattningsvis kostar boende
och mat för en helg ca 800 kr. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer
information, se: www.csn.se
Plats och tider för kurs: Studierna sker på distans med videomöten på kvällstid och helgträffar i
Österfärnebo och Göteborg. Helgträffarna startar kl.18.00 på fredag och slutar efter lunch på
söndag.
Övrigt: Kursen är på svenska, viss litteratur är på engelska. Gästlärare från KlimatSverige,
Klimataktion, Fridays for Future och andra grupper.
Anmäl dig senast 20 februari via kursens webbsida:
www.farnebo.se/langa-kurser/klimatlyftet-2020-sa-utvecklar-vi-det-lokala-arbetet/

