
Vad är Grand Panthers? 

James Hansen skriver i sin bok Storms of My Grandchildren att 

han inte ville att hans barnbarn en dag skulle säga om honom:  

”Opa understood what was happening, but he didn't make it clear”.  

Vi är nog rätt många som delar denna hans ovilja och är beredda att göra en kraftfull insats 

för att försöka rädda våra – alla - barns och barnbarns framtid. 

Och vi gör våra insatser på olika sätt. Grand Panthers är en av många möjligheter att uttrycka oro och 

bestämda krav på en annan klimatpolitik.  

Tycker du som vi att det hittills funnits för lite känslor och för mycket siffror inom klimatrörel-

sen och att det är för mycket tillfälliga arrangemang och för lite kontinuitet?  

Med Grand Panthers försöker vi ändra på detta genom att föra in känslor och kontinuitet i en 

åter-kommande viljeyttring, utan att överanstränga oss. Vi är ju lite gamla och skrala, men inte döa än. 

Vårt sätt att försöka påverka opinion och politiker är att samla likasinnade i en strömning (ett nytt namn 

på det vi gör) den sista onsdagen i varje månad utanför riksdagshuset i Stockholm. Grand Panthers är inte 

en demonstration, eller manifestation, kanske inte ens en aktion, utan en gräsrotsrörelse. Vi är oroliga 

mor- och farföräldrar som saknar ledning men delar en uppriktig oro (eller rent av ilska) 

över att alla barns och barnbarns framtid håller på att gå förlorad.  

Denna strömning får gärna vara liten tills den växer sig starkare, av egen kraft.  

Deltagare i Grand Panthers rör sig (strömmar) alltså under 1-2 timmar gående mellan Ro-

senbad och Mynttorget. I handen har de ett litet plakat med dels gärna ett A4-foto av något barn, dels en 

text med krav på åtgärder mot klimatförändringen. Det finns numera också en färdig text med RÄDDA 

KLIMATET, tryckt i rött och svart och med den gröna GP-loggan (tassen). Den går att ladda ned från 

vår webbsida grandpanthers.se. 

Strömningen sker inte i stor grupp – det är ju inte en demonstration. Högst två och två vandrar vi i en 

gles ström fram och tillbaka. Vi börjar alltid med en uppställning på en trappa vid Riksbron för rop och 

fotografering. Efter vandringen ses de flesta Grand Panthers igen på Bagdad Café för en stärkande fika. 

Eftersom vi vill ge alla som bor på rimligt avstånd från Stockholm tillfälle att delta, utan att göra denna 

dag så betungande att den blir avskräckande, sker strömningen från 

ca 14.30 och bortåt 16. 

Vad säger du? Skulle du vilja vara med och strömma och kanske i 

så fall sprida idén? En fördel med konstruktionen är ju att det inte 

behöver bli någon stor uppslutning. Vi har också startat i liten 

skala, med ett tiotal deltagare de första gångerna. Men vår ambition är att under mellanveckorna arbeta 

lite på att hitta var sin ytterligare deltagare. Grand Panthers är ju resursrika personer, som vill göra en 

insats för dem som vi älskar.  

Strömningen bör undvika att vara konfrontativ. Inte stoppa trafiken (i onödan), inte ha någon ledare som 

håller tal, bara växa sakta men säkert, underifrån. Vi har också ett litet informationsblad, som vi delar ut 

till alla som är intresserade. Där kan man på svenska och engelska läsa om vilka vi är och vad vi vill: 

http://grandpanthers.se 

Hoppas att vi lyckats beskriva vad vi är ute efter och att du skulle vilja vara med! Vi brukar 

samlas i det s k Syrienrummet i Medelhavsmuseet (bottenvåningen mot Fredsgatan) från kl 

14 innan vi går ut.  

Välkommen dit! 

http://grandpanthers.se

