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Grundutbildning
i klimatfrågan

Nordkalottens Kultur- och Forskningscentrum

Lör-sön 9-10 april 2011, kl 10.00-16.00

Gratis, öppet för alla!
 

Ledare Urpo Taskinen, Naturskyddsföreningen 
Mazi Farzin, Studiefrämjandet

Anmälan via www.norrbotten.naturskyddsforeningen.se
eller norrbottensklimat@naturskyddsforeningen.se

eller 070-629 58 02

Säljer man bilen får man 
cykla till Ryssland

 

Om klimatet och om nödvändigheten att cykla långt
Föreläsningar med Urpo Taskinen, Naturskyddsföreningen 

SVANSTEIN - Måndag 4 april Brukstorpet
JUOKSENGI - Tisdag 5 april Polcirkelhuset
HEDENÄSET - Torsdag 7 april Stencaféet

ÖVERTORNEÅ - Fredag 8 april Nordkalottens Kultur- och Forskningscentrum

Alla föreläsningar kl 19.00.  Vi bjuder på fika!

i Norrbotten och Övertorneå
i Norrbotten och Överkalix

Klimatföreläsningar 
i Övertorneå kommun nu!

Signerat
I det vita huset...
... vid Byvägen i Juoksengi försöker jag och min 
medarbetare Mazi Farzin skapa historia. Vi försöker 
med alla tänkbara medel genomföra grundläggande 
klimatutbildningar i hela Norrbotten i samverkan 
med Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Hela 
Sverige ska leva i Norrbotten, Studiefrämjandet i 
Norrbotten och med medel från Landsbygsprogram-
met. 
Vad är det historiska? Ja, kanske att det aldrig 
tidigare, åtminstone inte i Naturskyddsföreningens 
regi har genomförts något sådant här i Norrbotten. 
Nja, är vi ärliga så har det nog knappast genomförts 
något sådant samlat i hela Naturskyddsföreningen, 
åtminstone inte de senaste åren...

Det handlar om mobilisering. Mobilisering för att få 
så många norrbottningar som möjligt att lära sig mer 
om klimatfrågan - att komma igång i arbetet och inte 
allra minst skapa den förändring som behövs för att 
mänskligheten ska kunna bli kvitt det värsta hotet 
som någonsin under mänsklighetens levnad vilat 
mot planetens liv! 
Låt mig understryka, läget är allvarligt. Det är bråt-
tom och mer än bråttom. Klimatförändringarna är 
inte någon lätt förkylning, de är en svårartad cancer 
som kräver omedelbar behandling!
I det vita huset sitter vi och ringer, skickar mail och 
planerar klimatutbildningarna sedan åker vi ut och 
föreläser på skolor och för allmänheten. 
Kom även du med i Övertorneå, inga förkunskaper 
krävs, utbildningen är gratis... 
... och du kan vara med och skapa historia! 
Inte en historia där du behöver blicka bakåt utan 
en historia där dina och alla världens barnbarn kan 
blicka framåt - en framtidshistoria.

Urpo Taskinen, Juoksengi


