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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 2015-11-26 

 

Idag startar barnens eget klimattoppmöte i Södertälje 

64 barn har rest från världens alla hörn för att delta på det unika mötet Children’s Climate 
Conference som drar igång idag torsdag den 26 november i Södertälje Stadshus. På 
förmiddagen kommer de tillsammans färdigställa de krav som kommer att överlämnas 
till världens ledare på klimattoppmötet COP21, den 3 december i Paris.  

Mötet i Paris (COP21) är det viktigaste klimattoppmöte som någonsin ägt rum. Det råder ingen 
tvekan om att världens ledare nu måste komma överens, om klimatutsläppen inte ska få 
oåterkalleliga konsekvenser. Children’s Climate Conference arrangeras för att ge barnen en stark 
röst i den här viktiga frågan, som faktiskt berör nästa generation mer än de vuxna som 
bestämmer idag. 

- Det kommer bli oerhört mäktigt att lyssna på barnens krav från det specialdesignade barnpodiet på scen. 

Jag är övertygad om att det är många som kommer bli berörda. Många av barnen på konferensen är 

nämligen själva drabbade av klimatkrisen, säger Anna Albinsson konferenschef för CCC15. 

Biståndsminister Isabella Lövin är på plats i Södertälje Stadshus under dagen och möter barnen i 
ett samtal kring klimatfrågan. Under dagen medverkar även 300 barn från Södertäljes 
mellanstadieklasser.  
 

Det här händer idag! 

Kl.09.15 Barnen/delegaterna anländer i kortege till Stadshuset i Södertälje. Kommunstyrelsens 
ordförande i Södertälje, Boel Godner, hälsar personligen varje barn välkommen på ”gröna 
mattan”.  

Kl.09.30 Invigningsceremoni: Barnen framför sina krav på världens ledare och sjunger 
konferensens ledmotiv, ”The Next Generation Calls”, tillsammans med artisten Mariette.  

Kl.10-12 Genomgång och signering av barnens egen kommuniké som kommer presenteras under 
COP21 i Paris den 3 december.   

Kl.12-13 Presslunch: Representanter för konferensen presenterar kommunikén: ”barnens krav”. 
De presenterar även en färsk SIFO-undersökning, som bland annat visar på barns oro inför 
klimatförändringar + hur svenskars och svenska väljares kännedom om COP21 ser ut.  

Tillgängliga för intervju är: Konferenschef Anna Albinsson, Biståndsminister Isabella Lövin, 
Artisten/Sångerskan Mariette, Telge Energis kundchef Petra Hallebrant, kommunstyrelsens ordförande i 
Södertälje Boel Godner samt Världsnaturfonden WWFs talesperson i klimatfrågor Stefan Henningsson.  

http://www.childrensclimateconference.org/
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Kl.13-14 Biståndsminister, Isabella Lövin, möter barnen och lyssnar in hur klimatsituationen ser 
ut i barnens hemländer. Isabella Lövin berättar även om egna förväntningar inför COP21.   

Kl. 14-17 Barnens workshop: Delegaterna bestämmer hur deras krav ska framföras i Paris. Hur 
ska de få uppmärksamhet för sin kommuniké? Hur ska de få världens ledare att förstå?  

Kl. 19 Fest! 

 

Snabba fakta om Children’s Climate Conference:  

 Vad: Barn från hela världen samlas för att göra sin röst hörd i klimatdebatten.  

 Vilka: 64 barn från 22 länder i åldern 9-12 år. Värdskola: Blombackaskolan åk 4.  

 När: 25-28 november. Huvudförhandlingarna äger rum den 26 november, då deltar även 

400 mellanstadieelever från Södertälje.  

 Var: Södertälje Stadshus.  

 Mål: Färdigställa kommunikén ”barnens krav” som personligen överlämnas till världens 

ledare på COP21 i Paris den 3 december.  

 Hur: Konferencier den 26 november är Fredrik Berling, känd från bland annat 

Hjärnkontoret.  

 Arrangörer: Konferensen är ett initiativ från Telge Energi och arrangeras med stöd av 

Södertälje Kommun, Fryshuset, Globträdet och Världsnaturfonden WWF. 

 

För mer information kontakta:  

Jonna Holmgren, pressansvarig CCC15 

E-post: jonna@luxpr.se   

Telefon: 070-888 05 02 
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