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Annie – här är vi!

Johanna Lakso, Johanna Sandén, Kitty Ehn, Caroline Jonsson och Hanna Örnskär
är några av organisatörerna av Power Shift Sweden. Foto av Mervi Ukkonen.

Centerpartiets ledare Annie Lööf sa nyligen i en intervju med
MiljöAktuellt att Sverige behöver en ny grön folkrörelse. Hon sa också
att hon speciellt såg en stor potential hos de yngre generationerna
som ofta frågar och är intresserade av miljöpolitik, klimat- och
globaliseringsfrågor. Och Annie, de goda nyheterna är att rörelsen
redan har startat…
Mellan den 7-9 oktober anordnas Power Shift Sweden i Göteborg, en
klimatkonferens för unga där syftet är just att skapa en bättre sammanhållning och
en ny ung klimatrörelse i Sverige.
Power Shift är ett initiativ av unga för att samla landets klimatintresserade
ungdomar under ett och samma tak. Väl där ska deltagarna bli inspirerade och lära
sig nya sätt att engagera och påverka sin omgivning. Det är ett starkt fokus på
hållbarhet som sträcker sig över alla områden från affärsutveckling till politik till
filmskapande och konst.
”Annie Lööfs inställning till ungas intresse för klimat och hållbarhet
överrensstämmer väl med vår bild av verkligheten, och vi tror att engagemanget
kan spridas till långt många fler än de som idag skapar initiativ för klimatet”, säger
Johanna Lakso projektledare för Power Shift Sweden.
Den bild som lyfts fram i media är dock inte lika positiv. Gång på gång
kommer rapporter om hur unga inte väljer miljövänliga produkter i lika stor
utsträckning som tidigare generationer, om hur man inte kan räkna med 80-

talisterna och om hur unga kan tänka sig att sälja sina röster och istället ha en
stark ledare som inte behöver ta hänsyn till demokratiska val.
Som ung klimatmedveten medborgare känns detta väldigt orättvist och
missvisande. Runt om i landet på alla grundskolor, gymnasieskolor och universitet
finns mängder med klimatintresserade ungdomar och små miljöföreningar. Dessa
jobbar intensivt för att få den stora grå massan att ändra konsumtionsmönster och
göra små förändringar i sin egen vardag. Så varför lyfts inte deras hållbarhetsarbete upp i media? Vart har hela klimatdebatten tagit vägen? Läget idag är mer
akut än någonsin, med rekordhöga halter koldioxid i luften och isar som smälter
snabbare än beräknat. Dessutom är nästa klimatkonferens i Durban den sista
innan vårt gällande Kyotoavtal går ut. Läget är minst sagt allvarligt och trots det
finns så många fantastiska idéer och initiativ runt om i vårt land.
Power Shift vill lyfta fram dem som har lyckats och sprida deras engagemang
och idéer till andra unga för att bygga upp en ny bred klimatrörelse med
handlingskraftiga ungdomar. Planeten behöver en generation med ansvarsfulla
människor som respekterar våra resurser men som samtidigt ser möjligheter!
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