Pressmeddelande 24 augusti 2013
Unga samlas för att diskutera ekonomi och hållbarhet
Den 6-8 september arrangeras hållbarhetskonferensen Power Shift för unga för tredje året i
rad. På den ekologiska kursgården Lindsberg i Dalarna kommer hållbarhetsintresserade
ungdomar samlas från hela Sverige för att diskutera hur vi kan forma ett samhälle som tar
bättre hänsyn till människorna och planeten.
Namnet Power Shift anspelar på ett skifte i dubbel bemärkelse, säger Lovisa Lundgren,
projektledare för årets Power Shift. Det syftar på ett skifte från fossil energi till förnybar energi,
men också på ett maktskifte, på att låta unga ta en större plats i debatten och säga sitt om hur vår
framtid bör se ut.
Årets tema för konferensen är ekonomi och hållbarhet, och ämnen som kommer tas upp är bland
annat hur pengar skapas, vad tillväxt innebär ekologiskt och ekonomiskt, ansvarsfulla investeringar,
samt hur individen kan påverka ekonomin i en hållbar riktning.
Power Shift Sverige arrangeras av nätverket PUSH Sverige, en paraplyorganisation för alla
hållbarhetsintresserade ungdomar och ungdomsorganisationer. 2011 och 2012 arrangerades Power
Shift Sverige i Göteborg och Stockholm.
I juni i år anordnades ett globalt Power Shift i Istanbul där 500 unga från 135 länder samlades för
kunskapsutbyte och nätverkande, inför att arrangera nationella Power Shifts i sina hemländer. Fyra
personer från PUSH Sverige var på plats.
Det här är ett bra tillfälle för alla engagerade unga att mötas, lära sig mer av varandra och skapa
kampanjer ihop, säger Lovisa Lundgren om årets svenska Power Shift. När dagens beslutsfattare är
oförmögna att möta vår tids stora miljöhot är det viktigt att vi unga gör vår röst hörd och visar
vägen framåt.
Kort om Power Shift 2013:
När: 6-8 september
Var: Kursgården Lindsberg utanför Falun
För vem: Konferensen välkomnar alla upp till 30 år
Anmälan: Görs på www.powershift.se
Mer information och pressmaterial:
www.pushsverige.se
https://www.facebook.com/events/432397253533904/
Film från Global Power Shift 2013: http://www.youtube.com/watch?v=HmlL-fS0jhU
Pressmaterial: http://www.powershiftsweden.org/?page_id=317
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Unga miljökämpar från hela Sverige kommer samlas på Lindsberg i Dalarna 6-8 september för att diskutera
ekonomi och hållbarhet

