
Nyhetsbrev - XR Skåne Årskrönika 
 
Nu är det dags för en fanfar och en lovsång. Sannerligen! Och den 
trumpetar vi och ger till oss själva. 2021 har varit ett intensivt år i 
XR Skåne. Ofattbart att vi hunnit med så vansinnigt mycket. Här 
kommer ett axplock av allt vi jobbat med.  
 
Året började i källaren i Malmö redan tidigt i januari 2021. Här spirade en 
idé om en stor konst-aktivistisk aktion: När bina tystnar dör vi. Hela 
våren konstruerade och byggde vi en fyra meter hög giraff, målade och 
tryckte oändligt många stora banderoller, och sydde bin. Bi-juntan 
träffades varje söndag i källaren. Bina blev vårt nav och vår livstråd. Allt 
fler engagerade sig. I maj packade vi en lastbil full och tog med oss allt 
till Stockholm. Uppemot 200 rebeller deltog i aktionen på Sergels Torg. 
Kort därefter, en het sommardag, gjorde vi samma aktion i Malmö på 
Triangeltorget. Därefter forslades allt material till Göteborg som 
genomförde aktionen i Brunnsparken. Tusentals flyers delades ut om 
den sjätte massutrotningen under de tre aktionerna. Media skrev och det 
blev inslag på Tv-nyheterna. 

 

 
 



 
 
Under våren var det också stor uppståndelse kring aktionen på E22:an i 
Lund. Vi bytte ut skyltarna och sänkte hastigheten. Flera artiklar i 
Sydsvenskan ledde till att beslut om att utbyggnaden av motorvägen 
sköts på framtiden! Aktioner kring E22:an är ett fortgående projekt i 
Lund. 
 
Under våren deltog XR Malmö i Money Rebellion och vi genomförde 
fem aktioner mot storbankerna och deras investeringar i fossilindustrin. 
Mycket fake-olja tillverkades! Till slut valde bankerna att låsa sina dörrar 
när vi kom! Det gillade vi. Alltid kul när bankerna hjälper till själva och 
stänger ner sin verksamhet! Det blev många filmer och här delar vi med 
oss utav en 
https://www.facebook.com/XRSkane/videos/251639522987954 
Våra aktioner uppmärksammades även av Extinction Rebellion 
International. 
 

 
 
 

 
 
 



XR Skåne gjorde också ett flertal Rebellion of One under våren, både i 
Lund och i Malmö satt flera ensamma rebeller på gatan och blockerade 
trafiken. 
 

 
 
Många från XR Skåne engagerade sig också och deltog i 
Skogsupproret. Under sommaren genomfördes en även stödaktion i 
Stadsparken. XR Skåne är överlag mycket aktiva i nationella 
arbetsgrupper och bidrar på alla håll och kanter med tid och 
engagemang. 
 
Blockaderna på Bergsgatan blev en följetong och polisen i Malmö fick 
bråda dagar. Var tredje vecka, med stor envishet och ihärdighet, 
blockerade vi Bergsgatan och aktionerna växte. Allt fler rebeller deltog, 
från fyra rebeller på första blockaden den 3 juli till över 150 när vi 
avslutade med Klimatupproret den 23 oktober. Bergsgatan blev till en 
folkfest med musik och dans när Klimatjazzbandet jammade. 
https://www.facebook.com/XRSkane/videos/1281835065578661 
XR Skåne blev en del av gatubilden vid Möllan och vi fick möjlighet att 
prata om klimatkrisen med så många under de sex lördagar vi 
genomförde blockaderna. Nya rebeller har också hela tiden tillkommit. 
Och vi har tränat. Tränat på att sitta på gatan. Tränat på klimatsamtal. 
Tränat på att bli bortlyfta av polis. Nu pågår rättsprocesser och i Malmö 



Tingsrätt får vi ytterligare möjligheter att prata om klimatkrisen och varför 
fredlig civil olydnad är avgörande och viktigt för att skapa förändring. 

 

 
 

Det magiska med Bergsgatan var att solen sken från klarblå himmel 
nästan varje blockad. Och i Pildammsparken anordnade outreach Prova 
på att vara rebell inför varje tillfälle. Många nya klimatoroliga malmöbor 
deltog därefter i sin första blockad. Polisen har fått bära en hel del under 
2021 allt under det att klimatjazzbandet lirat för fullt. Bära bort fredliga, 
vänliga och väldigt engagerade rebeller. Oftast av lika vänliga poliser. 
Men ibland orkade de visst inte bära. Och vid något tillfälle satt någon för 
högt uppe för att låta sig bli nedburen! 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

  
 
 
 



 
 
Under sommaren 2021 fick vi en ny lokalgrupp i Skåne, XR Österlen, 
som snabbt har växt. Nu har gruppen mer än 100 följare på sin 
Facebook sida. XR Österlen har flera aktiviteter och möten, så bor du i 
närheten, ta dig dit och var med! 
 
Vi har också genomfört en People’s Assemly på Möllevångstorget en 
vacker sommardag mitt bland alla grönsaksstånd.  



 

  
 
 

 
 
I Lund genomfördes Klimatdagen på Stortorget i samarbete med alla 
klimat- och miljöorganisationer i stan. Samarbeten är viktigt! Då växer vi 
och våra påverkansmöjligheter blir större. XR Lund har också fått fina 
nya lokaler i hjärtat av Lund. Lokalgruppen är väldigt aktiv och växer i 
antal. Många roliga viktiga aktioner har genomförts, allt ifrån utdelning av 
dumpstrad mat till aktion mot köpcentret Nova under Black Friday. 



 
 
 
I augusti åkte många från XR Skåne till Oslo och deltog i Nordic 
Rebellion. Flera rebeller från Skåne var engagerade i Nordic Rebellion 
från start och vi fanns också representerade i flera arbetsgrupper. Under 
upproret deltog vi i samtliga aktioner och många av oss fick också, vid 
flera tillfällen, spendera långa timmar i norska häktet. Vi har alla varit i 
Oslo under hösten på rättegångar och fått böter men så hjälpte vi också 
våra medrebeller i Norge att lyfta upp klimatfrågan och norsk 
oljeutvinning på dagordningen inför valet.  
 

 



Under 2021 har antalet heltidsaktivister i Malmö och Lund blivit fler. 
En hel drös sitter varje dag i Rebellkällaren och jobbar med 
massmobilisering! Här skrivs XR-talks och föreläsningar. Nya 
lokalgrupper får hjälp att starta upp. Telefonerna går varma och klappret 
från tangentborden tycks aldrig tystna. Kaffepannan står alltid på. Det är 
ett oerhört viktigt arbete som pågår. Kom gärna ner och hälsa på! Varför 
inte ta med lite lagad mat och bjud dem på lunch. Lite nybakat skulle 
säkert också varmt uppskattas! Ja, det är de verkligen värda! 
 
XR Skåne deltog också i den nationella Flygaktionen. Flera flygplatser i 
Skåne stängdes ner dagen innan COP26 öppnade.  

 
 
XR Ung har startat i Malmö. XR familjer är aktiva. XR Psykologer har 
bildats. Rebellkällaren är som vanligt öppen på söndagar för alla.  
 
Ja förutom allt “aktivistande” har vi också umgåtts. Lagat goda middagar. 
Druckit en kaffe och delat på en bulle. Dansat. Hängt på Vegan bar. 
Cyklat. Klättrat i träd. Campat. Badat i havet. Småsnackat om livet.  
 
I december planerade Lunds kommun att köpa upp toppklassad 
jordbruksmark med avsikt att bygga ett industriområde. XR Lund 
tillsamman med FFF Lund, Fältbiologerna ordnade två demonstrationer, 
en debattartikel och flera öppna brev till politikerna på mindre än en 
vecka. Engagemanget lönade sig! Politikerna i Lund backade och 
röstade ner förslaget. Åkermarken får vara orörd! Ett litet bevis på att 
aktivism kan göra skillnad. På riktigt. 
 
https://www.skd.se/2021/12/27/bevarandet-av-jordbruksmarken-ar-
livsnodvandigt/?fbclid=IwAR1OZGRPXDdLtVerHUxT2yV4n1qjS_5Zg96e
U9vBxDEQ1mDHHW5BbZ8SXwE 



Årets sista aktion i Malmö, Vi kommer aldrig sluta kämpa för er 
framtid, den fjärde december blev en vacker aktion i vinterkvällen. Den 
inleddes med en marsch, sedan tal på Triangeltorget, och avlsutades 
med en Rebellion of One av en mindre grupp på Södra Förstadsgatan. I 
skrivande stund har ett starkt reportage publicerats i DN. 
https://www.dn.se/sverige/darfor-bryter-psykologen-och-
kommunpolitikern-mot-lagen-i-klimatkrisens-namn/ 
 

 
 
Många tidningar och magasin har skrivit reportage om våra aktioner 
och  följt och skrivit reportage om några av våra rebeller under 2021. Vi 
får in allt fler debattinlägg. Det är ett tecken på att allt vårt arbete; all 
planering, allt konstruerande, byggande och målande, alla våra möten, 
allt tänkande och skrivande, all tid på gatorna, alla skratt, alla tårar, all 
musik och all dans betyder något. Allt vårt slit är värdefullt. 
 
2021 går mot sitt slut. Vi har gjort året till det mest aktiva och 
innehållsrika någonsin! Detta är något att vara stolta över. Vi gör skillnad. 
Nyligen ringde inspelningsteamet för Tunna Blå Linjen. De ville ha våra 
affischer som rekvisita i bakgrunden till en scen! Vi har lämnat avtryck 
överallt i Skåne. På gator och torg. Bland människor. På Porslinsgatan i 
Malmö pratar de också om oss! Det är inte så illa 



 
 
 
Nu närmar vi oss 2022. Ett nytt år. Ett väldigt viktigt år! Det är ju valår. 
Låt oss ta hand om varandra, stötta och hjälpa varandra, så vi orkar 
ännu lite mer. För snart är det dags att planera nya aktioner! 



 
2022 
Vi börjar det nya året med Lokalgruppsmöte i Malmö den 13 januari kl 
18.00 - 20.00: https://fb.me/e/3ZCVF5QM1  
Låt oss bland annat planera en fest! För att fira alla de segrar vi uppnått 
under 2021 och kommande segrar 2022! 
Alla arbetsgrupper i Malmö behöver folk. Även nationella arbetsgrupper 
behöver tillskott av rebeller. Du kan bidra! Inga förkunskaper behövs.  
 
Helsingborg är på väg att starta upp en lokalgrupp. Kom på denna 
föreläsning: https://fb.me/e/1sEDKgKUB 
 
Den 23 januari kl 13.00-16.00 blir det XR Skåne Stormöte. Evenemaget 
kommer snart på Facebook. 
 
Här kommer info från Outreach: 
 
Måndag 5/1 2022 kl 18.00 - 20.00. – Möte med Malmö Outreach 
Vill du engagera dig i en arbetsgrupp som jobbar för att få Extinction 
rebellion att växa?! Kom på nästa möte med ”Malmö Outreach” i 
rebellkällaren (Fågelbacksgatan 23 A i Malmö) för att planera aktiviteter 
och hänga med andra aktivister. Anmäl dig här.  
  
Onsdag 19/1 2022 kl 18:30–20:30 – kom igång med ditt XR 
engagemang! 
Bli aktiv inom Extinction rebellion! Är du intresserad av Extinction 
rebellion men vet inte riktigt hur du blir aktiv? Vill du lära dig mer om de 
olika grupperna och hur vi kommunicerar med varandra samt vart just 
ditt engagemang skulle passa? Klicka här för att läsa mer på Facebook.  
  
Måndag 31/1 2022 kl 18-20 - Introduktionsmöte 
Lär dig mer om Extinction rebellion - gå på introduktionsmöte på ABF i 
Malmö, Spånehusvägen 47. För att läsa mer: klicka här.  
 
Än en gång - tack för allt! Tack alla rebeller i Skåne för ett fantastiskt 
rebellår! Tack för allt som inte fick plats i denna årskrönika. Alla 
demonstrationer, aktioner, reportage, insändare, internt arbete med 
SOS, regen, konst och allt allt annat! 
 
Vi ses på det nya året! 
 
Hälsningar 
XR Skåne  


