Ikväll 5 april kl 19.00 på Polcirkelhuset
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Säljer man bilen får man
cykla till Ryssland

Säljer man bilen får man
cykla till Ryssland

- öppen föreläsning om klimatfrågan
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Vi bjuder på fika!
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.......................................................................
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Notera även:
Grundutbildning i klimatfrågan Övertorneå 9-10 april!
Ledare: Urpo Taskinen, Naturskyddsföreningen
Anmälan & info: 070-629 58 02 eller
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Välj väg!

Välj väg!

• Sätt dig in i frågan!
• Gör saker tillsammans med andra - gå med i en organisation eller
ett politiskt parti och påverka de stora besluten.
• Kräv av beslutsfattare att ta frågan och vetenskapen på allvar.
Om de inte lyssnar - ta makten!
• Tänk bort olja, kol och naturgas från allt du gör:
• Sluta flyga - ta en cykelsemester istället.
• Ät vegetariskt - bättre för plånboken och hälsan.
• Konsumera mindre - få över mer tid för dina vänner.
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Klimatförändringarna är det största hotet och den största utmaningen
som mänskligheten ställts inför. Vi måste göra radikala förändringar i
samhället inom en mycket kort tid. Du kan göra skillnad!
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