
 
 

Om Children´s Climate Conference 

Children´s Climate Conference är ett initiativ från Telge Energi och arrangeras med stöd av Södertälje kommun, Fryshuset, Globträdet och 

Världsnaturfonden WWF. Den 25-28 november samlas barn i åldern 9-12 år från hela världen i Södertälje, för att diskutera klimatfrågan. 
Syftet med konferensen är att ge världens barn en stark röst som sätter press på världens ledare att komma överens på FN:s klimattoppmöte 

(COP21). Läs mer: www.childrensclimateconference.org  

  

 

Pressmeddelande 2015-11-16 

 
 

”The Next Generation Calls” - den officiella låten för Children’s Climate 
Conference 2015 

Artisten och sångerskan, Mariette, har specialskrivit låten, ”The Next Generation Calls”, 
som släpps idag 16 november. Singeln är den officiella låten för Children’s Climate 
Conference som går av stapeln i Södertälje 25-28 november. Försäljningsintäkterna går 
till Musikhjälpen som i år har temat ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”.  

Den 30 november samlas världens ledare till klimatmöte (COP21). Fyra dagar innan, den 26 
november, har världens barn huvudförhandlingar på sitt eget unika toppklimatmöte i Södertälje, 
Children’s Climate Conference (CCC15).  Syftet med mötet är att ge barnen en röst i 
klimatdebatten, och sätta press på världens ledare att komma överens under COP21. Mariette har 
skrivit låten med denna bakgrund och har även ett starkt personligt engagemang i klimatfrågan.  

- Jag känner stor oro kring klimatförändringar, fler människor kan tvingas fly undan klimatets 
katastrofer om vi inte agerar nu. Om jag, genom min låt, kan bidra till att förändra världen till det 
bättre, så är det självklart för mig att ställa upp. Min förhoppning är att ge barnen en stark röst 
som når ända fram till världens ledare. Det är ju faktiskt deras framtid som det ska beslutas om, 
säger Mariette.  

”The Next Generation Calls” finns tillgänglig på alla plattformar från den 20 november, fram till 
dess går det bra att lyssna på CCC:s YouTube-konto. Låten är gjord i samarbete med låtskrivarna 
Melanie Wehbe och Elias Näslin. Försäljningsintäkterna går till Musikhjälpen 2015. 

Mariette är mest känd för sitt deltagande i TV4:s Idol 2009 och i Melodifestivalen 2015. Hon har även 
turnerat med Ace Wilder och varit gitarrist i Magnus Ugglas krogshow ”Magnus den store”. Under sommaren 
2015 var Mariette förband till Roxette på deras "XXX - The 30th Anniversary Tour”. Hon skrev och 
framförde även den officiella Pride-låten 2015. 

 

För mer information kontakta:  

Jonna Holmgren, pressansvarig CCC 

E-post: jonna@luxpr.se   

Telefon: 070-888 05 02 

 

http://www.childrensclimateconference.org/
https://www.youtube.com/watch?v=6uGp41TGhII
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3946&grupp=22423
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