Program
för temadag “EU Climate Vision”
och fest “Use your voice” lördag 4 maj 2019
Plats: Debaser, Hornstulls Strand 4, Stockholm

Program, EU-Torget (kl 11.00 - 17-00, Bar Brooklyn)
Inne i Bar Brooklyn ställer olika organisationer ut och talar om EU och klimatet. Kom in
och lär dig och ställ frågor för att kunna göra ett upplyst val i maj.
Utställarna är:
Naturskyddsföreningen Stockholms län
Greenpeace
Fältbiologerna
Klimataktion
Klimatstudenterna från Lantbruksuniversitetet (SLU), Kungliga Tekniska Högskolan
(KTH) och Uppsala Universitet (UU)
Klimatriksdagen

Program, EU-torgets Speakers Corner ( kl 12.45 - 13.00 och 15.00 - 16.00, Lilla
scenen)
EU-torgets utställande miljöorganisationer höjer inspirationen ytterligare med hjälp av
brandtal och sång.

Program, Stora scenen (11.00 - 14.50)
11.00-11.20 Klimatriksdagen presenterar Call for Action  - vårt klimatmanifest om
de åtgärder som bör utföras i EU för att nå klimatmålen, baserat på
arbetet inom Klimatriksdagens sex utskott.
11.30-12.40 Klimatpodden livesänder, gäst Anders Wijkman
13.00-13.45 … en framtid värd att plugga för … Panelsamtal med klimatstrejkare
inom Fridays For Future
Greta Thunberg har inspirerat miljontals ungdomar och vuxna att gå ut
på gatorna. De kräver en politik och ett ledarskap som tar klimatkrisen på
allvar. De vill se en genomgripande omställning av samhälle, ekonomi och
vårt sätt att tänka så att dagens barn och unga får en framtid värd att

drömma om.
Deltagare i panelen:
Andreas Magnusson, 15 år från Mockfjärd, skolstrejkare sedan
september 2018 och är därmed veteran bland strejkarna.
Liv Hanérus, 17 årig strejkare från Gävle och en av initiativtagarna till
lokal förening för klimatintresserade i Gävle-området
Tyra Blum, 18 år från Norrtälje, en av de som startade klimatstrejkerna i
Norrtälje
Mina Pohankov, 15 år från Hagsätra, har suttit utanför Riksdagen sedan i
augusti 2018
Minna Dahlin, från Stockholm, studerar på Södra Latins gymnasium,
Deltar i klimatstrejken utanför riksdagshuset sedan i höstas.
Samtalet leds av S
 aga Jonsson, 21 år från Stockholm, är aktiv i PUSH
Sverige.
13.50-14.50 Panelsamtal: Det klimatsmarta livet
Förutom att nyttja vår röst i EU-valet, vad mer kan du och jag göra för att
leva lite mer klimatsmart? Lyssna till vår livsstilspanel som representerar
olika delar i vardagslivet, resor, mat, mode och kultur.
Deltagare i panelen:
Evelina Utterdahl, globetrotter som valde bort flyg mot tåg och där vi får
följa med på hennes resor via instagramkontot @earthwanderess
Filip Lundin, driver sopkoket.se och brinner för att rädda råvaror, skapa
jobbtillfällen och skänka måltider i sitt sopkök.
Anna Fernmo, marknadsförare på thrivestore.se som drivs av hållbart,
rättvist mode för miljö, klimat och människor.
Magnus Carlson, sångare, som såg sin Östersjö vara i nöd och valde att
nyttja sin röst, inte bara för Weeping Willows, utan även för
hållbarhetsfrågor.
Samtalet leds av M
 artin Emtenäs, journalist och fd programledare för
SVT:s Mitt i Naturen.

Fest “Use Your Voice” (Stora scenen, 20.00 - 03.00, å
 ldersgräns 18 år vid
förköp och 20 år i dörren)
Medverkande: Magnus Carlson m
 ed vänner, Ane Brun, DJs Uppgång & Fall
Köp biljetter här: https://secure.tickster.com/sv/z2z11tcv1c51w3y/products
Gratis för medlemmar i Klimatriksdagen: h
 ttp://klimatriksdagen.se/vad-vi-gor/#4maj

