Klimabrølet samlet 60.000 mennesker og 140 bedrifter, til Norgeshistoriens største markering for vår tids viktigste sak. Vi er
klare til å gi full gass videre og leter etter lokaler og bedrifter som vil støtte oss i fortsettelsen.

Hvorfor?
Klima- og naturkrisen er den største utfordringen menneskeheten har stått ovenfor. Det norske samfunnet er i gang med det
grønne skiftet, men det går altfor sakte. Klimabrølets mål er at våre folkevalgte iverksetter inkluderende politikk som
begrenser global oppvarming til 1,5 grader, samtidig som vi sikrer mer natur.
For krisen kan utløse det beste i oss: Kreativitet og skaperkraft. Mot. Omtenksomhet. Og krisen kan samle oss.

Noen prinsipper fra vårt arbeid:
Aktivere den tause majoritet. Et større engasjement i befolkningen er helt avgjørende for at politikerne skal få spillerom til
å iverksette nødvendig politikk
Engasjere på tvers av samfunnslag. Skal vi klare skiftet vi står ovenfor, trenger vi et samarbeid på tvers av samfunnslag
og på tvers av bransjer
Skape rom for inkluderende tenkning. Endringene vi skal gjennom vil treffe oss ulikt. Dette krever respekt og dialog.
Nok rapporter, mer følelser. Følelsene er vårt motivasjonssystem. Klimasaken er viktig for oss i den grad våre følelser er
aktivert. Gjennom bruk av kreativitet, kunst, kultur og humor skaper Klimabrølet engasjement forbi det intellektuelle.
Spille på positive følelser, vel så mye som krise. Gjennom å skape en positiv ramme, rundt en dypt alvorlig sak, gjør vi
det mulig for folk å engasjere seg, uten å bli overveldet av trusselbildet.
Engasjere lokalt. Den viktigste faktoren for om folk handler grønt, er om naboen, vennen eller kollegaen gjør det. Vi er dypt
sosiale vesener. Engasjement sprer seg som ringer i vann.
Spre eierskap: Handling endrer holdning. Ved at folk er med på å skape sitt eget uttrykk blir saken viktigere for folk.
Vise vei. Ved å visualisere hvordan en bærekraftig fremtid kan se ut, skaper vi håp. Med håp får vi mot til å endre retning.
Inspirere de som vil skape endring. Ved å utforske ulike scenarier med utgangspunkt i bærekraft, sirkulær design og
system thinking, kan vi identifisere løsninger vi kan dele med ildsjeler som klør i fingrene etter å skape en bedre verden.
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Hva?
Klimabrølet 2021: Organisering av norgeshistoriens største klima- naturmarkering, før valget i 2021. Partipolitiske
uavhengig, inkluderende, kraftfull som Klimabrølet i 2019. I forkant av Klimabrølet 2012:
Punktmarkeringer i tråd med Klimabrølets mål og metode.
Klimabrølet på turnè i distriktsnorge. By og bygd må gå sammen. TV-program som leder opp til Klimabrølet. Vil de klare det?
Følg med/bidra selv. Alvor, humor og klokskap. Samhold og engasjement.
Climateroar: Involvere andre land til å arrangere Klimabrøl. Administrere fra Oslo-kontoret
Vi kan! Showroom for løsninger på klimakrisen
Tekniske, politiske, sosiale, i samarbeid med et bredt spekter av aktører
Konferanser: Sentrum og periferi problematikk, Mangel og overflod, De grunnleggende spørsmålene: hva er de naturgitte
rammene for menneskets tilværelse? Kontemplere naturen - og krisen - som utgangspunkt for et godt liv. Hvordan møte
klimaangst, unnvikelse og avmakt og skape klimakreativitet, ansvar og stolthet?
Praktikantordninger: Klimakrisen er en mulighet til å adressere utenforskap, mangel og ulikhet. Klimabrølet tilbyr
praktikantplasser som gir verdifull erfaring og nettverk, samt mulighet til å jobbe med noe viktig og gøy.
Bytorg og møteplass: Plass for å stimulere nysgjerrighet og møte likesinnede og annerledestenkende.
Konseptutvikling og discovery. Vi utvikler egne innovative konsepter som er forankret i bærekraft, sirkulært design og
system thinking. Vi tar for oss problemstillinger i ulike industrier og skaper nye fremtidsrettede løsninger. En nettportal lister
konsepter etter bransje slik at næringsliv kan utforske og finne løsninger som passer dem. Når et konsept er av interesse
kan vi hjelpe med å videreutvikle konseptet i innovasjonssprinter, implementering og overlevering.

Hvem?
Vi er 70 personer som har jobbet frivillig i Klimabrølet. Vi er næringslivsledere, byråkrater, psykologer, konsulenter,
studenter, elever, bønder, pensjonister, troende og ateister, røde og blå. Vi tiltrekker oss raskt nye, flinke folk med ulike
bakgrunner. Målgruppen vår er alle samfunnslag. Lett tilgjengelighet og nær tilknytning til transport er avgjørende for å nå
bredt, høyt og lavt.
Mer informasjon om foreningen Klimabrølet, tidligere arrangementer og samarbeidspartnere finner dere på Klimabrølet.no
På forhånd takk.
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