
Verksamhetsberättelse 2015

Fokus för PUSH Sverige har under året varit ekologisk och social hållbarhet.

2015 har  varit  ett  supermiljöår.  I  världen  var  det  tre  stora  toppmöten.  Parisavtalet  var  det
största, men det var också ett möte i Addis Abeba då världens ledare skulle komma överens om
hur vi ska finansiera den globala omställningen till hållbar utveckling. Dessutom bestämdes FN:s
nya globala hållbarhetsmål.  Allt det här satte stort fokus på hållbarhet,  vilket är viktigare än
någonsin då 2015 också blev det varmaste året som uppmätts i modern tid.

PUSH Sverige har under året varit en del i att sätta fokus på miljö- och hållbarhetsfrågorna, och
lyft de ungas röster i de viktiga framtidsfrågorna. Vi arrangerade Power Shift Sverige, Push For
Change  och  startade  projektet  Hållbar  organisering.  Vi  hade  för  första  gången  en  officiell
delegation som bevakade Paris-mötet och var delaktiga i Run For Your Life och Klimatfesten, och
vi  var  närvarande  i  Almedalen.  Tack  vare  finansiering  från  MUCF har  PUSH  Sverige  kunnat
deltidsanställa Johline Z. Lindholm för att arbeta med Hållbar organisering.

Styrelsen har under året haft elva möten.

MUCF-projekt Hållbar organisering
I maj 2015 beviljades PUSH Sverige 450 000 kr i projektstöd från Myndigheten för Ungdoms-
och  Civilsamhällesfrågor  (MUCF).  PUSH  projekt  kallas  Hållbar  organisering  och  syftet  med
projektet  är  att  utveckla  PUSH  Sverige  så  att  vi  möter  de  krav  som  finns  för  att  få
organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Organisationsbidrag är ett finansiellt
bidrag för att kunna upprätthålla någon form av nationell organisering med avlönad personal
som då arbetar med den fortlöpande verksamheten. Projektet Hållbar organisering är ett treårigt
projekt, men varje ansökningstillfälle ger bidrag för ett enskilt projektår och nya projektpengar
måste sökas varje år i mars.

Efter beskedet om beviljandet av bidrag genomfördes en rekryteringsprocess, många kandidater
sökte  och  även  då  sittande  ordförande  Johline  Z.  Lindholm.  Med villkoret  att  Johline  skulle
avsluta sitt styrelseuppdrag fick Johline uppdraget som konsult för projektet.

Syftet med projektet är att stötta och samordna utbildande och sociala mötesplatser lokalt, och
även  ta  fram  ett  utbildningspaket  om  påverkan,  engagemang  och  hållbar  utveckling.  Den



huvudsakliga  målgruppen  är  nuvarande  medlemmar  så  väl  som  potentiella  nya  medlemmar
mellan 15 och 25 år. Projektet genomförs med fokus på Stockholm och Malmö under år ett och
fortsätter med Umeå, Uppsala och Göteborg under år två och tre.

Hittills har störst fokus lagts på samordning av ”utbildande och sociala mötesplatser lokalt” i
Malmö och Stockholm, men även Umeå och Göteborg. Genomförda aktiviteter: Klimatförvirring
(se  rubrik  längre ner),  Hållbarhetshäng med och utan specifika  teman har  anordnats  i  flera
städer. Utbildningspaketet är påbörjat och kommer att få större utrymme i projektet under 2016
då de lokala medlemmarna som engagerats under 2016 börjar bli mer självgående och projektet
kan  lägga  ett  större  fokus  på  samordning  och  involvering  av  medlemmar  i  utvecklingen  av
utbildningspaketet.

I Stockholm, Malmö, Umeå och Göteborg har det skapats lokala knytpunkter i form av aktiva
PUSH-grupper  på  Facebook  där  medlemmar  tipsar  varandra  om  lokala  evenemang,
uppmärksammar om kampanjer, organisationer och andra initiativ. Där förs också samtal kring
kommande Hållbarhetshäng och organisering.

Hållbarhetshäng
Hållbarhetshäng är en plats dit unga kan komma för att hänga och snacka om hållbar utveckling
utan fast agenda där det finns saker som måste uppnås och avklaras. Det är opretentiöst och på
Hållbarhetshäng behöver ingen känna sig som den som skapar dålig stämning bara för att en vill
prata  om  politik,  klimat  och  allt  det  där  som  känns  viktigt.  Här  träffas  engagerade,
hållbarhetsintresserade och nyfikna unga och pratar om vad som känns aktuellt för just dem,
just där och just då. Ibland har Hållbarhetshängen tema och förberedda inslag, men också alltid
med en del  utan agenda där vi  bara hänger.  Hållbarhetshäng har  anordnats  i  Umeå,  Malmö,
Stockholm, Göteborg och bokade datum för 2016 finns i Stockhom, Malmö och Göteborg.

Exempel på genomförda teman: COP21 livesända samtal med PUSH:are i Paris,  Från sorg till
kamp,  Vad händer 2016? och Klimatförvirring.

Event har skett i samarbete med och sponsrat av FN-föreningen i Umeå, Djurens Rätt, Oumph,
Oatly,  Fältbiologerna,  Miljöpodden,  Studentföreningen  Fenix,  FN-föreningen  i  Helsingborg,
Studiefrämjandet  i  Umeå  och  Göteborg,  lokala  bagerier,  Globala  Gymnasiet.  Alla  event  har
skapats och genomförts tack vare engagerade lokala PUSH-medlemmar.

Klimatförvirring
Inför  klimattoppmötet  COP21  och  som  en  del  av  Hållbar  organisering  arrangerade  PUSH
Sveriges medlemmar Klimatförvirring. En kväll som anordnades för att hjälpa medlemmar och
intresserade att reda ut frågetecknen kring vad ett klimattoppmöte egentligen är, och vad som
händer inne i, och utanför förhandlingsrummen.

Bo  Kjellén,  Associate  -  Stockholm  Environmental  Institute,  och  tidigare  internationell
chefsförhandlare  i  Miljödepartementet, PUSH-aren  Caroline  Westblom,  Olivia  Linander  från
350.org och Petter Bjersér, ungdomsförhandlare för KFUM, bjöds in för att tala om deras bild av
klimattoppmötet.

Så långt vi vet så arrangerades lokala event i Stockholm, Umeå, Malmö, Uppsala och Helsingborg
med paneldebatter och diskussionsgrupper. Trots teknikstrul var stämningen god på alla platser
och gav mycket positiva tankar och reaktioner. PUSH-arrangörerna uppskattade att anordna ett



nationellt event som band ihop våra medlemmar runt om i landet. Formatet används gärna igen
av PUSH Sverige. Eventet livesändes online.

Power Shift Sverige 2015
2015 samlade Power Shift Sverige 217 unga deltagare från 19 olika länder i Malmö den 9-11
oktober.   Årets  konferens  genomfördes  på  Nya  Malmö  Latin  med  stöd  från  framförallt
Klimatsamverkan Skåne. Planeringen ägde rum från november 2014, fram till konferensens start
i  oktober.  Projektgruppen  utgjordes  till  största  del  av  medlemmar  ifrån  PUSH  Sverige.
Projektledare i år var Johanna Lakso, och vice projektledare var Josefin Smeds.

Årets tema var klimaträttvisa, vilket kopplade tydligt till klimatförhandlingarna i Paris som gick
av  stapeln  bara  några  månader  efter  Power  Shift.  Temat  är  tydligt  kopplat  till  globala  och
internationella  frågor,  vilket  medförde att  mycket  fokus lades  på att  bjuda in internationella
talare  och  deltagare.  En målsättning  med konferensen var  att  höra minst  en  röst  från varje
världsdel, vilket organisatörerna lyckades med. Många gripande och intressanta perspektiv på
klimaträttvisa och på klimatförhandlingarna i Paris lyftes fram.

Arrangörerna tyckte att konferensen var mycket lyckad. Målen som satts upp uppnåddes och
deltagarna  visar  i  utvärderingen  att  de  är  mycket  nöjda  med  konferensen,  lokalen  och
aktiviteterna. Favoritaktiviteterna var våra workshops och aktionen. Majoriteten av deltagarna
har ökat sin kunskap om klimaträttvisa och fått minst fem nya kontakter i sitt nätverk. Flertalet
deltagare har i efterhand tackat organisatörerna för en härlig, inspirerande och lärorik helg med
många skratt och en öppen stämning.

Länk: Projektrapporten

Länk: Video

Push for Change
Veckan  innan  Power  Shift  samlades  ett  40-tal  klimatengagerade  från  9  länder,  bland  annat
Belgien, Spanien, Armenien, Polen och Ukraina för att delta i Push for Change. Det var en fem
dagars  utbildning  i  klimaträttvisa,  som  anordnades  genom  engagemanget  från  Power  Shift-
teamet och finansiering från Erasmus+.

Utbildningen genomfördes på natursköna Falsterbo kursgård söder om Malmö, och lades så att
deltagarna också kunde delta på Power Shift. Det bidrog till den internationella atmosfären på
konferensen.  Under  utbildningsveckan utforskades  olika  metoder  för  att  utbilda  andra kring
klimaträttvisa och strategier för förändring. Det anordnades bland annat rollspel, forumteater
och värderingsövningar som stöttes och blöttes kring olika aspekter av klimaträttvisa. Under en
studiedag på Malmö Latinskola fick deltagarna möjlighet att prova sina utbildnings-koncept i
“skarpt läge”, och några av dem genomförde också workshops under Power Shift-helgen.

Länk: Läs mer

PUSH:s delegation till COP21
Efter nästan ett års pappersarbete och kommunikation med sekretariatet för FNs Klimatpanel
(UNFCCC) fick vi  beskedet att PUSH Sverige blivit  tilldelad officiell  observatörsstatus till  FNs
klimatförhandlingar - en stor seger. I och med det hade vi möjligheten att skicka en delegation på

https://www.push4change.info/
https://youtu.be/FBOUVv4NB8o
http://www.powershiftsweden.org/rapport2015.pdf


sex personer till COP21 i Paris under de två första veckorna av december 2015. På plats i Paris
fokuserade vi på två huvudområden: att påverka utkomsten av mötet och klimatavtalet, och att
ur ett ungt perspektiv kommunicera det som skedde (och inte skedde) inne på förhandlingarna
till våra medlemmar och svenska folket.

Påverkansarbetet skedde på många olika sätt och i samband med en mängd olika aktörer. Vi
hade regelbundna möten med den svenska regeringsdelegationen; anordnade en Twitter-storm
angående  Artikel  2  (syftet  med  klimatavtalet)  och  inkluderandet  av  mänskliga  rättigheter  i
denna; hade möte med representanter för den norska regeringsdelegationen angående Artikel 2;
var  med  och  ordnade  aktioner  inne  på  konferensområdet;  skrev  ett  debattinlägg  på
Supermiljöbloggen och startade #jobbaåsa för att sätta tryck på Åsa Romson att göra ett värdigt
jobb i att leda förhandlingsspåret om anpassning och förluster och skador (loss and damage);
var med i  internationella arbetsgrupper och koalitioner angående klimaträttvisa;  och mycket
mer.

I vår kommunikationsstrategi ingick både konventionell media, sociala medier och bloggande.
Innan avresan till  Paris  skickade  vi  ut  ett  pressmeddelande  till  valda  journalister  inom  den
svenska medievärlden, vilket gav ett fantastiskt resultat. Under de två veckorna medverkade vi i
SVT Aktuellt, SVT Forum, TV4 Nyheterna, Sveriges Radio Studio 1, Göteborgs Posten, Dagens ETC
och  Aftonbladet.  Utöver  det  publicerade  vi  uppdateringar  och  reflektioner  på  bloggen
pushtocop.wordpress.com samt i PUSH sociala medier (Facebook, Twitter och Instagram).

PUSH-delegation bestod av Caroline Westblom, Jennifer Unelius, Filip Lövström, Marcel Llavero
Pasquina, Linnea Joandi och Hanna Lidström.

Nätverk och medlemskap
Under  2015  har  PUSH  fortsatt  vara  del  av  föreningen  100%  förnybart,  Demokratipiloterna
Dynamo,  KlimatSverige och även passiv del av LHU nätverket (Lärande för Hållbar Utveckling).

PUSH Eventkoordinering
Tidigare ”Eventgruppen”. Under året som gått har eventkoordineringsgruppen fått sammanlagt
17  inbjudningar  varav  vi  har  representerat  på  13  event.  Det  har  varit  en  bra  spridning  på
inbjudningarna på det nationella planet med inbjudningar från Malmö i söder till Gävle i norr. 

Temat har övergripande varit klimat och ekologisk hållbarhet, men vissa event har innehållit en
större bredd av hållbarhetsfrågor som PUSH strävar efter att vara representerade i. Att det varit
mycket klimat handlar antagligen om ett extra stort bevakande av klimatfrågor i media i och med
COP21 och att PUSH Sverige har mycket kunskap om dessa frågor. 1

Medlemsantal december 2014 – december 2015
Kl 12:00 den 31 december 2014 var PUSH Sveriges samlade antal medlemmar, stödmedlemmar,
medlemsorganisationer  och stödorganisationer   534 stycken.  Ett  år  senare,  kl  12:00 den 31
december  2015  var  PUSH  Sveriges  samlade  antal  medlemmar,  stödmedlemmar,  medlems-

1 Information om PUSH Eventkoordinering efterfrågades inte av årsmötet som tillägg till verksamhetsberättelsen, men sågs 
av Niklas Björklund och Johline Z. Lindholm som ett bra tillskott till informationen om l årets arbete.



organisationer och stödorganisationer  751 stycken.  2015 års sist registrerade  PUSH-medlem
är från Jönköpings lön och gick med 2015-12-30 11:51:54.

Valberedningens arbete 2015
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av 5 personer med varierande bakgrund och 
boplats. Karolin Joelsson valdes till sammankallande övriga i valberedningen har varit: Annika 
Hagberg, Fanny Sannerud, Klara Mårtens, Niklas Björklund. Under året har vi totalt haft 9 möten.

Styrelsen
Styrelsen har under året haft elva styrelsemöten. Johline Z. Lindholm var ordförande tills hon
avgick när hon tillsattes för tjänsten kring Hållbar organisering, och ordförandeskapet togs över
av Kim  Uddh  (tidigare  ledamot).  Nina  Österlöf  har  varit  vice  ordförande,  Robert  Granström
kassör och Josefin Smeds sekreterare. Niklas Bruce valdes som ordinarie ledamot, men avgick i
början av året och den vakanta posten som fanns sedan årsmötet 2014 tillsattes av Beatrice
Rindevall.

Styrelsen  har  under  året  framför  allt  arbetat  med  administration,  budgeten  och  att  stötta
medlemmarna på olika sätt. 

Länk: Protokoll från styrelsemöten

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2ClUyBQruMAMEVvTzRBQlJxaXM
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