Pressmeddelande

Manifestationer för klimatet i Norrbotten
Fredag den 30/11 manar KlimatSverige och Klimataktion till landsomfattande
manifestationer för stödja Greta Thunbergs klimatstrejk. Greta Thunbergs
skolstrejk varje fredag för klimatet, #FridaysForFuture har växt till en global
rörelse. Trycket ökar nu den sista fredagen inför klimatmötet COP24 i polska
Katowice. Människor manifesterar för en politik som begränsar
temperaturökningen till 1,5 grader - Parisavtalets mål.
I Norrbotten organiseras manifestationer på tre platser, Luleå, Boden och
Jokkmokk. I Luleå och Boden har medborgarförslag lämnats in till
kommunerna. Beslut om en årlig minskning på 10 % av utsläppen och ett av
förslagen. Nina Pettersson är en initativtagarna i Boden.
- Kommunerna har en nyckelroll i omställningsarbetet för klimatet. Att nå 1,5
graders målet är fortfarande geofysiskt möjligt, men det kräver kraftfulla
politiska åtgärder. Vi är den sista generationen som har chans att göra något,
säger Nina Pettersson.I Luleå har Fridays For Future blivit ett återkommande
evenemang där flera varje fredag sluter upp. Två av dem som bestämde sig
för att sätta sig vid Luleås kommunhus var Elsa Rensfeldt och Emma
Westerberg.
- Vi ville agera och visa vårt stöd till Gretas klimatstrejk, säger Elsa Rensfeldt.
Inför klimatmötet i Polen sker en samlad klimatmanifestation på lördag i Luleå
vid Gula paviljongen kl 13. Naturskyddsföreningen i Jokkmokk har varit med
och tagit initiativ till manifestationen utanför kommunhuset i Jokkmokk och vill
lyfta den biologiska mångfalden tillsammans med klimatet.
- Klimatförändringarna gör naturmiljöer extra utsatta samtidigt som vi ser ett
tryck från exploateringar som gruvor, vindkraftsparker och kalhyggesbruk. Vi
måste utgå ifrån försiktighetsprincipen och skydda de värdefulla miljöer vi
fortfarande kan, menar Ida Jansson i Jokkmokkskretsen.
Kontakt:
Nina Pettersson, Boden, 070 - 605 81 34, ninaepettersson@gmail.com
Elsa Rensfeldt, Luleå, 070 - 204 88 10, e_rensfeldt@hotmail.com
Ida Jansson, Jokkmokk, 073 - 649 81 47, ida.lo.jansson@gmail.com
KlimatSverige och Klimataktions
uppmaning: http://klimatsverige.se/event/uppmaning-till-aktioner-i-hela-landet30-november/
Information om evenemangen i Norrbotten hittar ni på
facebook.com/fridaysforfuturenorrbotten

