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I helgen samlas flera hundra unga från 22 länder till en inspirerande helg om
klimaträttvisa. Power Shift Sverige – ett årligt återkommande event med fokus på
hållbarhet – arrangeras i år i Malmö som en kraftsamling inför klimattoppmötet i Paris!
Power Shift är ett globalt förekommande event av unga för unga. Syftet är att ge unga inspiration
och verktyg att verka för förändring i samhället. Genom Power Shift Sverige får unga en kreativ
mötesplats där de får stöd att omsätta egna idéer i handling och möta andra i ett givande utbyte
av kunskap, erfarenhet och visioner.
-

Vi vill att deltagarna ska lämna Power Shift inspirerade med tanken att det går att
förändra och att de själva känner en motivation att engagera sig. Vår erfarenhet från
tidigare år säger att Power Shift är en viktig mötesplats som verkligen gör skillnad, säger
Johanna Lakso, projektledare för Power Shift 2015.

Power Shift arrangerades första gången i Sverige 2011 och har sedan dess arrangerats på olika
platser i landet, senast i Umeå 2014. I år firar Power Shift Sverige femårsjubileum, och
konferensen kommer att bli den största och mest internationella hittills. Temat varierar inom
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, och i år är temat klimaträttvisa.
-

Klimaträttvisa är ett av de viktigaste begreppen när klimatet diskuteras internationellt.
Vi vill därför lyfta upp detta område till diskussion och vi låter unga föreläsare från hela
världen definiera vad klimaträttvisa betyder för dem, säger Johanna Lakso.

Bland talarna finns representanter från Sydamerika, Afrika, Asien, Oceanien och Europa. Ett
stort fokus är på samarbete inför klimattoppmötet i Paris som börjar om några månader. Ett
globalt klimatavtal är oerhört viktigt att få till stånd för unga i hela världen. Sveriges klimat- och
miljöminister Åsa Romson kommer att delta via videolänk och berätta om regeringens
förberedelser inför Paris.
-

I år kraftsamlar vi för klimatet. Ett lyckat klimatavtal är helt avgörande för ungas
möjligheter att leva ett bra liv, därför kommer vi att göra allt som står i vår makt för att
påverka världens ledare att ta ansvar inför, under och efter Paris, säger Johanna Lakso.

Läs mer om hållbarhetskonferensen på www.powershift.se
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