
Klimatvecka i Övertorneå

- cykeln har kommit fram

 
Övertorneå Naturskyddsförening har hakat på den klimatutbildningssatsning som Naturskyddsföreningen i Norr-
bottens län genomför i samverkan med Studiefrämjandet i Norrbotten, Hela Sverige ska leva Norrbotten och med 
medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Satsningen går ut på föreläsningar för skolor 
och allmänhet samt en gratis grundutbildning i klimatfrågan i varje kommun i länet.
I Övertorneå kommun har satsningen blivit en hel klimatvecka med föreläsningar i Svanstein, Juoksengi, 
Hedenäset och Övertorneå. Veckan avslutas med en tvådagars gratis klimatutbildning i Övertorneå till helgen.

Klimatveckan inleddes på måndagen i Svanstein och i tisdags i Juoksengi. Föreläsaren Urpo Taskinen tog sig 
givetvis till föreläsningarna som sig bör per cykel.
- Det var ju lite otur att det blev årets första regndag i måndags, men regn är ju inget problem när man cyklar. Det 
var värre med hettan förra sommaren när vi cyklade i Ryssland berättar Urpo Taskinen. En hetta som satte sina 
spår, både Ryssland och Finland satte nya värmerekord och bränderna i Ryssland rasade i veckor.
Rysslandsturen är förövrigt något som han berättar om i sin föreläsning. Huvudanledningen till föreläsningarna 
är däremot klimatförändringarna, som föreläsaren ser som ett mycket allvarligt hot.

- Vi måste förstå att det är mycket bråttom påpekar Urpo Taskinen. Vi försöker genom föreläsningarna lyfta det 
allmänna medvetandet här i Norrbotten för en mobilisering i klimatfrågan. 
- Människor vet att det är något på gång, men många har inte en aning om hur illa det är ställt. Att Royal Soci-
ety i London i en vetenskaplig rapport så sent som i november 2010 pekade på att vi kan nå en global temper-
aturhöjning på fyra grader i början av 2060-talet är mer än allvarligt säger Urpo Taskinen.
- En sådan förändring kommer att leda till att klimatsystemet råkar in i en självgående, självförstärkande spiral. 
Ekosystemen slås ut och därmed också alla våra ekonomiska system. Det här är värre än ett krigstillstånd - män-
skligheten måste mobilisera nu, vi har redan väntat för länge påpekar han.
- Ansvaret vilar tungt på våra politiska företrädare och det är ju inte direkt kö av norrbottniska politiker till 
föreläsningarna säger Urpo Taskinen kritiskt. 

Men allt är inte elände, väljer vi snabba, resoluta förändringar så kommer vi också att få ett bättre liv.
- Personligen var jag rädd när jag bestämde mig för att sälja bilen, men inser nu att jag inte är billös, jag är bilbe-
friad och lever ett mycket bättre liv när jag inte behöver släpa med mig en plåtlåda överallt myser Urpo Taskinen.

För mer information: 

 Urpo Taskinen

 klimatkoordinator Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
 urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se, 070-629 58 02

 Mazi Farzin

 klimatassistent Studiefrämjandet i Norrbotten
 mazi.farzin@naturskyddsforeningen.se, 070-646 84 13

Bilder:  http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/?page_id=1537
 För mer info om utbildningarna, se 
 http://www.norrbotten.naturskyddsforeningen.se
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