
 

 

 

ETT PÄRLBAND AV FOLKLIGT ENGAGEMANG FÖR DEN GLOBALA 
MILJÖN! 
 

Lördag den 21 april, kl 12: Öppet forum på Röda Korsets folkhögskola, Stockholm 
Pressmöte den 23 april, kl 11:00, Münchenbryggeriets Restaurang, Stockholm 

 
I år är det 40 år sedan som FN höll sitt första stora miljötoppmöte här i Stockholm 1972. De politiska 
ledarna kommer även att samlas igen i Rio de Janeiro, i juni 2012, 20 år efter FN-mötet, Earth Summit, 
på samma plats. Men i år är det också 40 år sedan som ett toppmöte för första gången utmanades av 
ett stort antal alternativa aktiviteter, en modell för sociala rörelser över hela världen som ordnat 
parallella folkliga aktiviteter vid alla stora toppmöten sedan dess. 

På lördag den 21 april ordnas i den traditionen ett öppet forum för global miljörättvisa under 
temat Det finns ingen planet B - ställ om för miljörättvisa på Röda korsets folkhögskola i 
Skärholmen. Veteraner som var med vid miljörörelsens första alternativkonferens 1972 
kommer att medverka, men viktigast för forumet är ändå siktet mot framtiden. Forumet 
kommer också att rikta uttalanden till regeringens konferens.  
 
– Vi erbjuder ett alternativ till regeringens konferens några dagar senare, som vi menar har 
en alltför snäv och defensiv agenda. Vårt forum är öppet för alla och ställer grundläggande 
frågor om hur en rättvis omställning ska genomföras, säger Torbjörn Vennström från 
Klimataktion som deltar i kampanjen. 
 
Forumet är en del av en kampanj med alternativa möten och aktiviteter under hela våren 
som ett stort antal miljöorganisationer, rättviserörelser och folkbildningsaktörer ordnar, 
samlade i nätverket Global Rättvisa Nu. Kampanjen drog igång vid Naturbrukskonferensen i 
Ockelbo 13-15 april där makt, omställning, och hållbarhet inom jord- och skogsbruket stod i 
fokus.   
 
Den stora sammandragningen blir i Göteborg 18 – 20 maj. Där summeras 40 år av miljökamp 
under mottot: Fira! Stå emot! Ställ om! Mötet är en viktig arena för att samla och stärka 
dagens och morgondagens miljö- och solidaritetsarbete och sända ett samlat budskap till de 
politiska ledarna inför mötet i Rio. 
 
– De återkommande misslyckanden som de politiska ledarna visat upp under de senaste 
årens klimattoppmöten visar hur viktigt det är att folkliga rörelser fortsätter mobilisera och 
utveckla strategier för en rättvis omställning, säger Tord Björk, från Jordens Vänner, en av 
initiativtagarna till Göteborgskonferensen. 
 
Initiativet knyter an till breda folkliga rörelser över hela världen, som riktat kritik mot 
upptakten till det viktiga Rio-mötet. Folkrörelserna oroar sig starkt över att alla skrivningar 
om rättigheter för lokalbefolkningar och ursprungsfolk urholkas i de dokument som föreslås 
till Riokonferensen. 
 



– Förhandlarna försöker lansera sin agenda under begreppet Grön Ekonomi, men vad det 
egentligen handlar om är att öppna upp för mer av marknadskrafter, kapitalspekulation och 
äganderätt när det gäller omistliga naturvärden som den biologiska mångfalden, skogarna, 
haven, vårt vatten och luften vi andas, säger Fransisco Contreras, från Latinamerika-
grupperna. 
 
Organisationerna planerar också för manifestationer runt om i landet på världsmiljödagen 
den 5 juni, som också var öppningsdatum för stockholmskonferensen 1972. 
 
– Klimat- och miljöfrågor kan gå upp och ner i det mediala medvetandet men folkrörelser i 
hela landet visar ett växande engagemang för en demokratisk och rättvis omställning. 
Genom vårens aktiviteter ökar vi trycket på våra politiker inför Riokonferensen i juni, 
avslutar Ellie Cijvat, Jordens Vänner som också ingår i planeringsgruppen. 
 
Kontaktpersoner: 
Tord Björk, Jordens Vänner, 0722-151690, tord.bjork@gmail.com  
Josefine Höijer, Latinamerikagrupperna, 0733-266102, josefine.hoijer@sal.se  
Rikard Rehnbergh, Klimataktion, 0763-401467, rikard.rehnbergh@gmail.com  
 
 
Inbjudan till presskonferens – presentation av aktiviteter: 
Vi bjuder in media till en presskonferens; Måndag den 23 april kl 11:00 i Restaurang 
München, Münchenbryggeriet där vi:  
 
– Presenterar uttalanden från vårt forum 21 april som riktar sig till Regeringens samling 23 – 
25 april 
– Presenterar de planerade aktiviteterna i Göteborgskonferensen 18 – 20 maj 
– Presenterar de folkrörelseinitiativ som sker inför och under Rio+20 mötet i juni. 
 
Information om programmet Forum för global rättvisa i Skärholmen 21 april – se bifogad fil 
 
Information om programmet Fira! Stå emot! Ställ om! 18-20 maj i Göteborg – se bifogad fil 
 
Läs mer om Naturbrukskonferensen: http://www.naturbrukskonferensen.se/   
 
Läs mer om mötet i Göteborg: http://rioplus20gbg.wordpress.com/   
 
Läs mer om vad som hände 1972 parallellt med FN-konferensen i Stockholm: 
http://www.folkrorelser.org/Stockholm1972 
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