
Dala-uppropet 

Till tidningarna i Dalarna 

 

Livet på jorden är hotat på flera sätt. Ett hot är de snabba 

klimatförändringarna. Därför har de flesta av jordens stater skrivit under 

Parisavtalet, med syfte att gå vidare i en radikal omställning av produktion 

och konsumtion för att klara Planetens gränser. Den vetenskapliga insikten 

om behovet av detta är tydlig. Det kräver stöd av befolkningar och politiska 

beslutsfattare, liksom av företag och organisationer. Inte minst viktigt är 

det att insikterna sprids – även om åsikterna om vilka åtgärder som behövs 

kan skilja åt. 

Handsken är kastad 
Dagens Nyheter har den 6 december tagit ett nytt grepp: Att göra en specialutgåva av 

tidningen för att belysa läget. Till sin hjälp, som ”chefredaktör”, tog de en av världens mest 

kända opinionsbildare inom området Greta Thunberg. Greta skrev naturligtvis inte materialet 

själv, det gjorde huvudsakligen DN:s egna medarbetare - hon har dock ett värdefullt 

kontaktnät till sin hjälp. 

Massmedia har en stor folkbildande uppgift, särskilt i kristider 
Vi föreslår att tidningarna i Dalarna följer Dagens Nyheters exempel och förärar 

klimatläget en specialutgåva. Vi som kommer med förslaget har olika bakgrunder. Vi 

förenas i en oro över tillståndet i världen men framför allt i en respekt för livet, en tilltro 

till vetenskapen och till människors förmåga att inse och övervinna hinder för en 

framtid som kan ge våra barn och barnbarn en dräglig tillvaro. Vi är också i olika åldrar. 

Med oss finns bland andra Sara May Kahl och Andreas Magnusson som tillsammans startade 

Fridays for Future i Dalarna och även har fått Naturskyddsföreningens Miljöpris i Dalarna.  
Det brukar sägas att ungdomar är samhällets framtid. Sanningen är att de också är en del av 

samhällets nutid! 

Er/a tidning/ar kan få låna dessa två engagerade hjältar som 

”chefredaktörer” för en specialutgåva/ett temanummer av tidningen. De 

två kan fungera som ansikte utåt den dagen och delta i planeringen med 

redaktionen i bedömningen av vilket material som är angeläget. Vi som 

skrivit under kan bidra med sådant som ligger under våra ansvarsområden 

genom våra stora nätverk. Vi kan bidra till artiklar som lyfter fram 

tillståndet idag samt positiva initiativ och åtgärder som nu genomförs 

lokalt, nationellt och globalt. 



I början av det nya året tänker vi att specialutgåvan torde passa perfekt!? Vi sänder detta till 

Dalarnas tidningar och Dala-Demokratens redaktioner. Ni kan fundera över detta i tio dagar 

och vi ser fram emot era reaktioner! Vi vet att det inom Dalarnas Tidningar och Dala-

Demokraten ofta delvis finns liknande material. Kanske det här kunde passa för något sådant? 

Vi kommer att sprida det här samarbetet brett i våra organisationer och våra 

nätverk  

Kontakt  

Sanna Landgren  

Naturskyddsföreningen & Fridays For Future Dalarna 

sanna@rochb.se   070 265 63 45 

 

Varma hälsningar 

Andreas Magnusson Klimataktiv, Opinionsbildare, FridaysForFuture 

Dalarna 

Anton Grenholm Univ Adjunkt, Ekologi och ekonomi Naturskyddsföreningen 

Bernt Lindberg Miljöjournalist Omställning Falun 

Eleanora De Loughery Nordin Scenkonstellationen 

Helge Sonntag Ordf FN-förbundet Dala-distriktet 

Jan Lindholm tidigare Riksdagsledamot & Nordiska rådet Falu Miljögrupp  

Johan Landgren Statsvetare, Författare & Evolution Show  

Kåre Olsson Fil Dr, Ekoteologiskt nätverk Svenska kyrkan  

Lennart Pettersson Kyrkoherde Bjursås Svenska kyrkan 

Lillian Lundin Stöt Verksamhetsutvecklare Naturskyddsföreningen  

Maj Ardesjö Kommunfullmäktigeledamot, Adm Fridays For Future Dalarna  

Mattias Ahlstedt Ordf Naturskyddsföreningen Dalarna 

Pontus Gunnarsson Stiftsgården Arbetar med Färdplan för klimatet Svenska 

kyrkan 

Sara May Kahl Bonde & hållbarhetsinspiratör 

mailto:sanna@rochb.se


Sigrid Hammarqvist Läkare, Initiativtagare Doctors for future  

Thomas Söderberg Biskop emeritus Falun 

 

 


