Pressmeddelande 19 september 2012

200 ungdomar i Stockholm för stor
klimatkonferens
Nu på fredag inleds Power Shift 2012, Sveriges största klimatkonferens för unga. På söndagen
avslutas eventet med en stor spektakulär aktion på Sergels torg och en öppen paneldebatt på
Kulturhuset med bland annat representanter från Svensk Näringsliv och Framtidskommissionen.
Slutet på konferensen blir dessutom startskottet för Power Shifts fotoutställning på just Kulturhuset,
GlUYLQQDUELGUDJHQIUnQGHQQDWLRQHOODWlYOLQJHQ³1\HQHUJL´VWlOOVXW
Den 21-23 september kommer 200 ungdomar från hela landet att samlas i Stockholm för att inspireras,
utbyta erfarenheter och lära sig mer om klimat- och hållbarhetsfrågor. Power Shift är ett globalt koncept som
initierades i USA 2007 och som de senaste åren engagerat mer än 25 000 unga i åldrarna 16 till 30. Förra
året startades Power Shift Sverige upp och höll i höstas en klimatkonferens i Göteborg. Sedan dess har
rörelsen fortsatt växa och iår anordnar Power Shift Sverige sin andra konferens i Stockholm, nu med temat
³1\(QHUJL´
- 0HGWHPDW´1\HQHUJL´PHQDVRPVWlOOQLQJHQWLOOI|UQ\EDUHQHUJLPHQYLYLOORFNVnO\Ita fram den positiva
och mänskliga energi som finns i klimatrörelsen säger, Johanna Lakso, projektledare för Power Shift
Sverige. Vi vill visa att det finns ett stort engagemang för de här frågorna bland unga, och ge ny energi åt
politiker så att de vågar ställa om, för det är bråttom!
Ny energi var även temat på den fototävling som Power Shift anordnade. De 15 bästa bidragen vann en
utställningsplats på Kulturhuset Lava i Stockholm, där de kommer att visas mellan den 20-30 september.
- Med Power Shift vill vi inspirera unga till att agera i klimat- och hållbarhetsfrågor. På så sätt kan vi skapa en
enad och långsiktig ung klimatrörelse, berättar Johanna Lakso. Jag tror att Power Shift är en bra mötesplats
för klimatintresserade unga, här finns kunskap, inspiration och verktyg som alla kan använda sig av.

Tider att hålla reda på:
Söndag 23/9
12.00-12.30 Flash mob på Sergels torg
13.00-14.00 Vernisageinvigning på Kulturhuset Lava
14.00-16.00 Paneldebatt på Kulturhuset
För mer information
www.powershift.se
Facebook: Power Shift Sverige
Twitter: @PowerShiftSE
Kontakt
Kitty Ehn
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Om Power Shift Sverige
Förra året kände vi att det var något som saknades i Sverige. Det saknades en plattform där unga människor
från hela Sverige kunde träffas och diskutera hållbarhetsfrågor. Därför startade vi, en grupp ungdomar, ett
team som ideellt jobbar med att arrangera en klimatkonferens för unga mellan 16 och 30 år. Den första
konferensen anordnades i oktober 2011 med 150 deltagare.

