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Politiker i Luleå får världens första KLIMAT-klapp

Just nu pågår på Bali troligtvis de viktigaste förhandlingarna i hela den mänskliga historien. Det är ett 
läget där mobilisering av alla mänskliga krafter måste till NU för att börja agera i klimatfrågan, sen 
räcker inte.
I det här läget väljer Naturskyddsföreningen i Norrbottens län och Luleå Naturskyddsförening att 
samla in pengar för att låta kommunpolitikerna i Luleå bli historiska - några av dem kommer lagom 
till jul att få en klimat-klapp, troligtvis världens första!

- Vi kommer att ge invånarna i Luleå möjlighet att vara med och ge pengar till klimat-klapparna i slutet av 
den här veckan i Strand-gallerian berättar Johan Gelting, aktiv i Luleå Naturskyddsförening.
Klimat-klappen kommer att vara Mark Lynas bok “Sex grader”, en oerhört viktig bok som beskriver vad 
som händer grad för grad om temperaturen tillåts öka ifall vi inte omedelbart börjat ta krafttag för att stoppa 
utsläppen av växthusgaser.

- Vår förhoppning är att de politiker som får böckerna tar några lugna mellandagar och sjunker ner i soffan 
och plöjer boken. När nyår kommer har de läst boken och kan avge sitt viktigaste nyårslöfte någonsin, att 
satsa all sin kraft på att bidra till lösningen av klimatkrisen säger Virpi Törlind, ordförande i Naturskydds-
föreningen i Norrbotten.
- Vi ser det här inte främst som någon vanlig klapp i juletider, utan snarare som en bestämd och välvillig 
klapp på axeln om att det är dags att sätta igång nu. Precis som en stafettskidåkare ger en klapp på axeln till 
nästa åkare vill vi att politikerna tar denna klapp och bidrar till en händelsekedja som vänder utvecklingen 
tillsammans med alla människor i Luleå, Norrbotten och världen påpekar Virpi Törlind.

- Praktiskt kommer det att gå till så att var och en som kommer till vårt bokbord kan lämna ett valfritt bidrag 
till boken som kostar 200 kr. Man får gärna lämna till en hel bok, men man kan också välja ett mindre belopp 
så att när man har kommit upp till bokpriset så är den en färdig klimat-klapp berättar Johan Gelting.
- Dessutom skriver man sitt namn på ett julkort tillsammans med de som är med och delar på kostnaden för 
boken, vilket gör att politikerna kommer att se att det är många som vill att vi tar tag i klimatfrågorna nu.
- Vi planerar att dela ut böckerna i samband med kommunfullmäktige den 17 december. Det blir i god tid 
före julafton, men då är ju det här inte en julklapp utan en klimat-klapp!

- Det är nog många runt om i världen som är lite yrvakna i klimatfrågorna. Vi vet att Mark Lynas bok är en 
mycket stark väckarklocka och vi hoppas också inspirera andra att läsa boken säger Virpi Törlind.
I januari planerar vi i samverkan med Studiefrämjandet en helgkurs i Luleå, den kursen kommer att utgå från 
Mark Lynas “Sex grader”. Då kommer också Naturskyddsföreningens klimathandläggare Emma Lindberg att 
delta, hon är  just nu på Bali och följer förhandlingarna på plats. 
- Det vore trevligt om några av våra politiker valde att delta, gärna från alla partier. Det här är ingen partipoli-
tisk fråga, det här är en överlevnadsfråga för oss alla avslutar ordförande Virpi Törlind.
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