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UNG KLIMATRÖRELSE VAKNAR
Nu är förberedelserna för Sveriges första Power Shift i
Göteborg den 7-9 oktober igång. Rörelsen som startade i USA
2007 har under de senaste åren mobiliserat mer än 25 000
unga klimatledare världen över. I höst kommer energin att
spridas till Europa, och Sverige är med som ett av de drivande
länderna.
Tillsammans med ett tiotal andra europeiska länder kommer
Sverige att ordna ett Power Shift i oktober. Det betyder att en ung
europeisk klimatrörelse tar ett rejält kliv framåt och att liknande
event kommer att arrangeras parallellt i en mängd europeiska
länder samma helg. För Sveriges del är det Göteborg som står för
värdskapet och Power Shift förväntas bli höstens största
klimatevent för unga.
”Detta är historiskt eftersom vi är flera länder som samtidigt
arrangerar Power Shift” säger Johanna Lakso, nationell
samordnare i Sverige. ”Jag känner mig oerhört stolt och glad över
att få vara med och driva ett positivt och viktigt initiativ för unga.
Förhoppningsvis kommer vi även att kunna ge deltagarna chansen
att interagera över de nationella gränserna.”
Syftet med Power Shift är att skapa en hållbar klimatrörelse
inom Sverige och Europa med duktiga, innovativa och unga
förebilder.
”Vi vill framförallt stärka samarbetet mellan olika aktörer och
ungdomar för att skapa en tydligare enighet”, säger Johanna
Lakso. ”Vi hoppas att det sänder en tydlig signal till våra politiker
om att Sveriges unga vill vara med och åstadkomma en förändring
och förbättring.”
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Bilder: finns att ladda ner på vår hemsida
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=hovB_hq8FCY
Bakgrund: Power Shift Europe har dragits igång av UKYCC, som är
Storbritanniens klimatkoalition för unga. De arrangerade år 2009 ett
Power Shift, då inför COP15 i Köpenhamn. Nu vill de satsa större och
Power Shift Europe ingår som en del i deras kampanj Push Europe
(http://pusheurope.eu).

