Klima Topmødet – også for dig!
Fra den 7. til den 18. december samles verdens ledere i København for at lave en ny
og forbedret aftale for klimaet. Forhandlingerne har været i gang i lang tid, men der
er stadig mange ting, der skal falde på plads. Den ene dag ser det sort ud, den anden
lysner det. Det er svært at sige, hvad det ender med, men to ting kan vi dog sige med
sikkerhed: 1) Vi får en aftale og 2) Den er ikke god nok!
Det er kun verdens ledere, deres embedsfolk, store organisationer og pressen, der har
adgang til selve Topmødet, men der er masser af muligheder for at du og jeg også kan
følge med og opsnuse stemningen. Her følger et par eksempler:
NGO-topmøde! I DGI byen vil der sideløbende med det officielle topmøde være et
folkeligt topmøde i dagene 7. – 18. december. Der vil være debat, udstilling,
workshops, filmforevisning og daglige briefinger fra det officielle topmøde. Det er
åbent for alle og der er gratis adgang. Du kan se mere på: www.klimaforum09.org
Klimamesse! I Øksnehallen er der i dagene 3. – 6. december messe med fokus på
klima og borgerdeltagelse. Der er udstilling, stande, oplæg og kulturelle indslag. Se
mere på www.cphco2009.dk
Topmøde-march! Den 12. december vil der være en kæmpe folkelig march fra
København Centrum kl. 13:00 mod Bella Centeret, hvor Topmødet finder sted.
Marchen er en del af den Globale klima-aktionsdag. Overalt på kloden finder
lignende demonstrationer og events sted. Alle med samme formål: At gøre verdens
ledere opmærksom på, at befolkningen kræver en ordentlig klimaaftale og handling
nu! Agendacenteret samler en ”Albertslund-delegation”, med fælles afgang fra
Agendacenteret kl. 12. Onsdag d. 9/12 vil der være kreation af bannere til marchen i
Agendacenteret. Følg med på vores hjemmeside www.agendacenter.dk
Kom tæt på Topmødet – bliv vært for en klimagæst! Gæster fra alle verdens lande
vil strømme til København under Topmødet i december. Der er allerede booket
hoteller til alle de officielle gæster, men også mange NGO’ere vil valfarte hertil, og
de har svært ved at finde steder at overnatte. Derfor opfordrer vi dig til at stille din
sofa til rådighed for en klimagæst. På hjemmesiden www.newlifecopenhagen.com
kan du tilbyde dig som vært for et par dage eller mere.
Følg med! Den officielle hjemmeside for Topmødet er www.cop15.dk. Her kan man
følge med i forhandlingerne op til topmødet, få baggrundsviden m.m.
Med håb om et godt Klimatopmøde
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