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Klimavalg 2013 har nå det faglige grunnlaget og kravet til politikerne på plass. Hovedutfordringen 

fremover blir å mobilisere så mye aktivitet som mulig for at kampanjen skal få størst mulig påvirkning 

på valget i 2013. Etablering av hjemmeside, samt utvikling av informasjonsmateriale om kampanjen, 

det faglige grunnlaget og våre politiske krav har nå hovedprioritet. Dette arbeidet går noe saktere 

enn planlagt pga ressursmangel, men noen av medlemsorganisasjonene bidrar med viktig 

egeninnsats. Alt vil være på plass før jul. Vi har en god sak; nye meningsmålinger viser at opinionen 

ønsker en mer radikal klimapolitikk en den som føres, selv uten en bindende internasjonal avtale. 

Klarer vi å samle engasjementet til alle medlemsorganisasjonene i arbeidet for en bedre klimapolitikk 

vil vi uten tvil oppnå resultater! 

Fellesmøter Følgende datoer er satt av til fellesmøter: 6. september, 14. mars, 13. juni, 8. august. 

Flott om dere setter dette av i kalendrene. Normalt avholdes disse møtene hos ForUM fra 12.30-

14.30. Møtet 8. august planlegger vi å ha i Arendal under Arendalsuka der alle partitoppene befinner 

seg, og der vi prøver å få til et større Klimavalg 2013 arrangement. Alle partiene har stands i gatene. 

Det skal også vi ha, og så mange som mulig av medlemmene våre håper jeg. Agenda for møtet 6. 

desember vil komme litt senere, men vi planlegger å fokusere på planlegging av aktiviteter i 

kampanjen. 

AU-møter Det er avholdt ett møte siden sist, og det planlegges ett møte i måneden frem mot valget. 

Siste møte behandlet blant annet retningslinjer for intern kommunikasjon i kampanjen som vil bli 

ferdigbehandlet på neste møte. Videre arbeides det med kampanjens kommunikasjonsstrategi. Vi 

ferdigbehandlet et brev til partiene som går ut i neste uke. Dette er vedlagt slik at dere får det før det 

går ut. Vi sluttet oss også til forslag fra FIVH om evaluering av partiprogrammene, se nedenfor.  

Nye medlemmer Siden siste fellesmøte har Frelsesarmeen, NORME og Raftostiftelsen sluttet seg til 

kampanjen. De ønskes hjertelig velkommen! 

Lokale Grupper. Lokal gruppe for Oslo ble etablert 2. november. Gruppen vil slutte seg til 

besteforeldrenes månedlige aksjoner utenfor stortinget. Det arbeides videre med planlegging av en 

større klimakonsert. Lokalgruppe i Trondheim startes opp 14. november og i Bergen 20. november. 

Kampanjesekretær Andrea Sofie Aasvang deltar på begge møtene. 

Evaluering av Partiprogrammene. FIVH har påtatt seg å være ansvarlige for dette arbeidet. Partienes 

programmer blir evaluert i forhold til kampanjens faglige grunnlag og politiske krav. Både 

førsteutkast og endelig evaluering planlegges sendt på høring til alle medlemsorganisasjonene. 

Klimajobber/grønne arbeidsplasser Concerned Scientists leder dette arbeidet i samarbeid med fleire 

fagforbund. Arbeidet samordnes med Klimavalg 2013 der dette er ett av seks hovedpunkter 

Globaliseringskonferansen Klimavalg 2013 hadde en egen seksjon med tittelen «Folkelige veier ut av 

klimakrisa» Svein Tveitdal, Gunn Kristoffersen, Andreas Ytterstad, Silje Lundberg og Pauline Cherunya 

frå Kenya YMCA deltok med innlegg og Ten Sing opptrådte under tema klimarettferdighet. I etterkant 



ble det avholdt et åpent strategimøte med godt oppmøte og gode innspill til det videre arbeidet i 

kampanjen. 

Hilsen Svein Tveitdal 

  


