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Flyglarm Arlanda stöttar Heathrow Pause 

 

Idag påbörjade aktivister i Storbritannien en disruptiv civil olydnads-aktion mot 

Heathrow i London. Klimataktivister kommer att göra upprepade försök att med hjälp av 

leksaksdrönare stoppa trafiken på Londons största flygplats. Flyglarm Arlanda vill 

uttrycka sitt stöd för aktionen. 

 

För både Arlanda och Heathrow pågår omfattande expansionsplaner, liksom för många 

andra av Europas större flygplatser. Parallellt har motståndet mot expansionerna också 

ökat. Aktionen “Heathrow Pause” idag har planerats under en längre tid och aktivisterna 

har för ett par månader sedan meddelat myndigheterna sina avsikter - att skicka upp 

leksaksdrönare ca 2 meter upp i luften inom det stora område på ca 9 km:s radie runt 

flygplatsen som omfattas av flygplatsens drönarförbud och därmed tvinga fram en 

stängning av flygtrafiken. Syftet är att med helt fredliga medel och utan risk för någons 

säkerhet, relativt enkelt orsaka stora störningar av flygtrafiken. 

 

När detta skrivs fredag eftermiddag har den första leksaksdrönaren lyckats lyfta. Detta 

efter en viss fördröjning, något aktivisterna uppgett berodde på signalstörningar som 

hindrade leksaksdrönarna från att lyfta tidigare i morse. Under dagen har Heathrows 

flygledning ignorerat sina egna säkerhetsföreskrifter och fortsatt flygtrafiken. Hittills har 

11 personer gripits varav en bitits i armar och ben av polishundar. Detta har inte hindrat 

fler aktivister från att ta sig till området runt Heathrow och fler väntas ansluta under 

eftermiddagen.  

 

-Det här är fredliga aktivister som utformat en aktion som genomförs utan 

att riskera någons säkerhet. Deras metod är drastisk, men vi anser att det 

är en logisk respons på den akuta kris vår planet faktiskt befinner sig i. De 

här personerna har dessutom modet att riskera långa fängelsestraff för att 

få världen att inse allvaret i situationen. Vi i Flyglarm Arlanda vill därför 

uttrycka vårt stöd för aktivisterna, och hoppas vi hoppas att alla andra som 

delar vår oro för framtiden gör detsamma, säger Anna Johansson från 

Flyglarm Arlanda. 
 

Heathrow pause planerades ursprungligen av Extinction Rebellion (XR) men har sedan 

en tid tillbaka blivit ett fristående initiativ. 

 

-  Eftersom ingen liknande aktion gjorts tidigare visste ingen på förhand hur 

flygledningen skulle komma att agera. Att den här gruppen vågat sig på en 

helt ny typ av aktion för att kämpa mot expansionen av flyget är något stort 

i sig, oavsett om de lyckas stoppa någon flygtrafik idag eller inte, säger 

Samuel Jarrick från Flyglarm Arlanda. 

    



Flyglarm Arlanda kämpar sedan ett drygt år tillbaka mot expansionsplanerna för 

Arlanda. För några veckor sedan lyckades gruppen blockera flygbränsledepån i Brista 

och därmed hindra flygbränslet från att nå Arlanda under 24 timmar.   

  

- Staten kommer med väldigt dubbla signaler angående flygtrafiken i Sverige. Å 

ena sidan innebär Sveriges klimatlag att utsläppen av växthusgaser behöver 

minska stadigt ner mot noll senast 2045. Och infrastrukturminister Tomas 

Eneroth har gått ut och sagt att flygandet behöver minska för att klara 

klimatmålen. Å andra sidan planerar regeringen, Arlandarådet och statliga 

Swedavia av allt att döma för en kraftig utbyggnad. Vi vill pressa regeringen att 

fatta det enda rimliga beslutet: att avbryta utbyggnaden och inleda en politik för 

kraftigt minskat flygande. 

 

säger Samuel Jarreck och Anna Johansson fyller i:  

  

- Såväl i Storbritannien som i Sverige försöker politiker och flygindustrin att äta 

kakan och ha den kvar -  Både säga sig värna om klimatet och låta flygtrafiken 

öka. Men idag finns ingen storskalig lösning för hållbart flygande. Genom fredliga 

störningar som Heathrow Pause visar civilsamhället att detta klimatpolitiska 

haveri inte kommer att kunna pågå utan protester. 
 

Presskontakt: Anna Johansson, tel: 070 740 78 15 

·         

·   Om Flyglarm Arlanda: Kampanjen Flyglarm Arlanda drivs av personer som delar en oro över flygets 

klimatpåverkan och är bekymrade över politikernas och det statliga flygplatsbolaget Swedavias planer på att 
bygga ut Arlanda flygplats. 2018 infördes en flygskatt i hopp om att minska de negativa miljöeffekter som flygresor 
medför. Samtidigt planerar ansvariga politiker och det statligt ägda flygplatsbolaget Swedavia för en markant 
ökning av flygtrafiken. Swedavias prognoser visar att både antalet starter och landningar och antalet resenärer 
kommer att öka kraftigt de närmaste åren Vi har insett att detta inte går ihop. Vill vi minska utsläppen måste vi 
våga sätta klimatet i första hand och reducera flygtrafiken, inte verka för en uppåtgående flygtrend. När människor 
reser ska det inte ske på bekostnad av andras liv och hälsa och inte heller riskera en god miljö för framtida 
generationer. Vi behöver under de närmaste åren minska våra utsläpp kraftigt för att hejda klimatförändringarna 
och därför måste utbyggnaden av Arlanda flygplats stoppas! 

·       

https://www.flyglarmarlanda.se / https://www.facebook.com/FlyglarmArlanda 

https://www.extinctionrebellion.se/
https://www.facebook.com/FlyglarmArlanda/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX

