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44 959
Så många skrev under mot EU-kommissionens förslag att förlänga licensen för glyfosat. Förslaget 

fick inte tillräckligt stöd bland medlemsländerna och bekämpningsmedlet fick förlängd licens i 
bara 18 månader. För ett fullständigt förbud startade vi ett Medborgarinitiativ 2017.



Vem hade trott att vår lilla, men växande rörelse, skulle 
påverka Sverige och världen under 2016? Inte nejsägarna 
eller cynikerna. Men Skiftet-aktiva i Sveriges alla kommuner 
vet bättre. 

Vi har spelat roll för att stoppa privatisering av ett sjukhus, 
storbolags planer för att bespruta vår mat och ta patent på 
livet själv.

Egentligen ville EU-kommissionen tillåta glyfosat i 15 år 
till - trots cancerrisken. Dock satte en del medlemsländer 
stopp för planerna, däribland Sverige. Istället blev det bara 
en temporär förlängning i 18 månader tack vare 44 959 som 
skrev under kampanjen och finansierade en video som nått 
1,2 miljoner människor.

Liberalerna i Stockholm ville privatisera ett  akutsjukhus. 
Det kunde vi inte acceptera och tack vare en massiv 
 namninsamling, aktioner och en opinionsmätning ligger 
frågan på is.

TTIP var den viktigaste frågan för Skiftet-aktiva under 2016 
trots att media knappt berörde frågan. Runt om 

i hela  landet gick vi ut och hängde dörhängare på över 500 
orter och informerade om hur avtalet hotar vår demokrati. 
 Avtalet vilar efter Trump valdes men under 2017 började 
signaler komma att förhandlingar kan återupptas igen. Vi är 
redo att ta upp kampen om det behövs.

Detta var bara några exempel på vad vår rörelse gjort för 
häftiga saker under 2016. Utan ditt engagemang hade inget 
av detta skett. Därför tackar jag dig hjärtligt. Jag är glad att 
du är med och kämpar för att sätta demokratin i rörelse!

Robin Zachari, kanslichef på Skiftet

KÄRA SKIFTET-AKTIVA!
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sjukhus vill Liberalerna privatisera i Stockholm. Tack vare aktion, opinionsmätning och att 21 535 
Skiftet-aktiva protesterade har planerna skjutits på framtiden, kanske för evigt.

1







Skiftet-aktiva har varit med på en manifestation, aktion eller flygbladsutdelning under 2016. 

1 500



är antalet platser runt om i landet som Skiftet-aktiva hängde ut dörrhängare mot TTIP-avtalet 
som nu ligger på is.

500 







18 100
skrev under uppropet mot jordbruksjättarna Syngentas, Beyers och Monsantos försök att ta 

patent på livet. Även EU-kommissionen är nu mot patent på livet. Vi är därför på väg att uppnå 
visionen om ett stopp.



2022
kommer kolkraftverket i Värtan stängas ned. Det betyder en utsläppsminskning på över 500 000 

ton koldioxid. Varje steg mot en fossilfri värld är en seger.







77
procent av gåvorna till Skiftet kom från Skiftet-aktiva i Sverige under 2016. Resterande 23 procent 

fick vi från vår systerorganisation Campact i Tyskland. 



2 289 153
var de totala intäkterna 2016, och de har använts till följande (alla siffror är ungefärliga):

• Admin/redovisning/revision 2 %
• Styrelse 0,7 %

• Lokal 6,4 %
• Teknik 11,9 %

• Bank och transaktionsavgifter 2,5 %
• Kampanjmaterial 7,3 %

• Personal (inkl. konsult för textöversättning) 68,4 %
• Avskrivningar (datorer) 0,8 %

Skiftet har låga administrativa kostnader och styrelsen får inga arvoden. Kampanjerna är främst digitala och personalintensiva och 
 därför dominerar teknik och personalkostnader. Vi gjorde ett planerat underskott på 223 729 för 2016.
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152 333
Skiftet-aktiva var med i en kampanj som segrade helt eller delvis under 2016.



… alla månadsgivare, som med en regelbunden gåva gör 
att vår rörelse finns och kan planera för framtiden och vara 
partipolitiskt oberoende och inte ta emot några pengar från 
staten.

… alla som skänkt en enskild gåva, som med små och stora 
bidrag hjälper till att finansiera snabba aktioner.

… alla Skiftet-aktiva, för deras engagemang med att skriva 
under upprop, mejla makthavare och komma på aktioner.

… alla organisationer och samarbetspartners som drivit 
kampanj tillsammans med oss under 2016.

38Degrees (Storbritannien)
#aufstehen (Österrike)
Action Station (Nya Zeeland)
Akcja Demokracja (Polen)
Campact (Tyskland)
De-Clic (Rumänien)
Fossil Free Sweden (Sverige)
GetUp! (Australien)
Greenpeace (Sverige)

Jordens Vänner (Sverige)
Klimataktion (Sverige)
KlimatSverige (Sverige)
Latinamerikagrupperna (Sverige)
LeadNow (Kanada)
MoveOn (USA)
OPEN (Global)
Stop TTIP (EU)
Tillsammansskapet (Sverige)
UpLift (Irland)
WeMove (EU)
Zazim (Israel)

… alla som under året startat en kampanj på vår plattform 
MittSkifte.

Det är tack vare alla er som Skiftet-rörelsen finns, fortsätter 
att växa och kan sätta demokrati i rörelse.

VI VILL TACKA...






