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I höst välkomnas klimatintresserade ungdomar i åldrarna 15-30 till Malmö. Det är
ungdomsorganisationen PUSH Sverige som i år arrangerar hållbarhetskonferensen
Power Shift i Malmö med stöd av initiativet Klimatsamverkan Skåne. Det är första gången
som konferensen arrangeras så långt söderut och över tre hundra ungdomar förväntas
komma till Malmö för att delta i denna viktiga mötesplats med fokus på klimaträttvisa.
Hållbarhetskonferensen Power Shift har arrangerats sedan år 2011 och det är nu femte gången
som ungdomarna i PUSH Sverige arrangerar denna interaktiva och medskapande konferens.
Syftet är att inspirera unga till engagemang i viktiga hållbarhetsfrågor, att ge energi för det
kommande året och att vara en plats där unga kan skapa nya kontakter och projekt.
Projektet får stöd av Klimatsamverkan Skåne, ett samarbete mellan Region Skåne,
Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne med syfte att effektivisera och samordna
regionens klimatarbete. Klimatsamverkan Skåne driver bland annat uppropet “100 %
fossilbränslefritt Skåne 2020” och har tagit initiativ till en rapport om hur Skåne ska kunna
klimatsäkras.
-

Vi tycker det är otroligt roligt att Power Shift kommer till Skåne. Vi är med och stöttar
konferensen som en del i vår ambition att engagera unga i regionen i våra
klimatutmaningar, säger regionråd Märta Stenevi på Region Skåne.

Att Power Shift ska hålla till på en gymnasieskola i centrala Malmö är heller ingen slump. Malmö
latinskola är känd för sitt långtgående arbete med miljö och hållbarhet. Sedan 2012 ingår de i ett
samarbete tillsammans med Naturskyddsföreningen och Malmö högskola, och är en modellskola
för lärande för hållbar utveckling. Konferensen äger rum under en helg och välkomnar såväl
skolans elever som andra unga hållbarhetsintresserade.
Power Shift kommer i år att ha ett extra stort fokus på internationella och globala frågor då
klimattoppmötet i Paris står för dörren. Temat är klimaträttvisa och konferensen kommer att
bjuda på perspektiv från flera världsdelar. Själva konceptet med Power Shift är redan
internationellt - liknande konferenser arrangeras världen över och är ett viktigt sätt för unga att
tillsammans agera i klimatfrågan över nationsgränser.
-

Det känns helt rätt att vara i Skåne i år. Det är en region som är väldigt framåt när det
gäller klimatarbete och det underlättar för ett internationellt deltagande att vi är i
Malmö med nära förbindelser till kontinenten, säger projektledaren Johanna Lakso.

Läs mer om hållbarhetskonferensen på www.powershift.se
Presskontakt
Johanna Lakso, 0708-98 32 08
johanna@pushsverige.se

