Inbjudan

STÅ UPP FÖR KLIMATET 15 maj !
Klimatpolitisk debatt och utfrågning inför EU-valet
Stand-up för klimatet med Özz Nûjen och vänner
Den 26 maj är Sveriges valdag till EU-parlamentet. Klimatet är vår tids ödesfråga och sätter redan sin
prägel på valdebatten. Klimatriksdagen uppmanar väljarna att rösta för klimatet. Under nästa
mandatperiod måste den Europeiska Unionen vara kapabel att vässa sina mål och genomföra åtgärder
som gör att vi snabbare når den omställning som är helt nödvändig att medlemsländerna genomför.
Klimatriksdagen och EU-kommissionen i Sverige bjuder nu in till en debatt med representanter för de
svenska riksdagspartier som sitter i EU-parlamentet. Den medverkande expertpanelen ska kommentera
politikernas svar, och i vilken mån de bedömer att de respektive politiska partierna kan uppfylla de krav
som ställs genom Parisavtalet.
Kvällen avslutas med en exklusiv föreställning av stand-upartisten Özz Nujen med tre av Sveriges hetaste
komiker.
Tid och plats:
Onsdag 15 maj kl 18 - 20.30 på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, lokal Bankettsalen.
Förmingel och förtäring kl 17.30.
Debatten kommer att web - och/eller TV-sändas. Mentimeter kommer att erbjudas publiken samt följare
av websändningen. Eventet är kostnadsfritt. ANMÄLAN HÄR.

Kvällens program
18.00 – 19.40
Inledning – Annika Korzinek, EU-kommissionen, och Karin Sundby, Klimatriksdagen.
Presentation av programmet och av de medverkande – Catarina Rolfsdotter-Jansson och Lina Arvidsson.
Politikerna frågas ut tre i taget, och får möjlighet att ge repliker, se de medverkande nedan.

Expertpanelen kommenterar varje partis svar – Staffan Laestadius och Martin Hedberg.
Eventuella publikfrågor via mentimeter, instruktioner senare och under kvällen.
19.45 – 20.30
Stand up för klimatet – premiär! Går det att skoja om den mest brännande frågan, klimathotet? Så klart
det går! När miljöhotet och klimatångesten är som störst så kan humorn och skrattet var det mest
förlösande. Özz Nûjen tillsammans med Sandra Ilar, Jonas Strandberg och Svea Sigmond.

Politikerna
Soraya Post, Fi
Malin Björk, V
Pär Holmgren, MP
Jytte Guteland, S
Fredrick Federley, C
Maria Weimer, L
Liza-Maria Norlin, KD
Tomas Tobé, M
Martin Kinnunen, SD

Experterna
Staffan Laestadius - Professor emeritus industriell utveckling KTH, ordförande Global Utmanings klimatråd,
författare
Martin Hedberg - Meteorolog, debattör, föreläsare

Artisterna
Özz Nûjen
Sandra Ilar
Jonas Strandberg
Svea Sigmond

Moderatorerna
Catarina Rolfsdotter-Jansson - Föreläsare, författare, talesperson för Föräldravrålet
Lina Arvidsson - Representant för Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue och LSU Sveriges
ungdomsorganisationer

Bakgrund
Två seminarier under våren har med hjälp av Klimatriksdagens tematiska utskott och externa experter
fokuserat på olika delar av EU:s klimatpolitik. Utifrån slutsatser från seminarierna tas ett Call for Action
fram, med krav på en akutplan för klimatomställning av EU. Klimatriksdagens Call for Action publiceras
under de närmaste veckorna, överlämnas till riksdagspartierna, och ligger som grund för utfrågningen av
de medverkande politikerna den 15 maj. Klimatriksdagens budskap är:
Klimatrösta i EU-valet
#EUVoteForClimate
Arrangörer: Klimatriksdagen och EU-kommissionen i Sverige

