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Klimaforandringen: SSW og
Nordisk Informationskontor
inviterer til konference

Hvordan virker klimaforandringen i Norden og hvad kan vi gøre for at
imødegå den negative udvikling? Disse spørgsmål står i centrum for
en konference, som SSWs landdagsgruppe og Nordisk Ministerråds
informationskontor i Flensborg inviterer til den 1. marts. „I de
nordiske lande er klimaforandringen ikke længere kun et spørgsmål
om en fremtidig trussel. I de arktiske dele af Norden er den massive
forandring af naturen forlængst en kendsgerning der har konkrete
konsekvenser for mennesker og dyr. Derfor vil vi sammen med
nordiske eksperter og slesvig-holstens miljøminister Christian von
Boetticher se på, hvad vi i Norden og Slesvig-Holsten kan gøre og
hvad vi kan lære af hinanden“, forklarer SSWs gruppeformand i det
slesvig-holstenske delstatsparlament, Anke Spoorendonk.

På konferencen vil den fremtrædende klima- og havmiljøekpert professor
Bogi Hansen fra Færøernes Universitet give et overblik over, hvordan det
står til med miljøet i Norden. De klimapolitiske konsekvenser drøftes af
Nordisk Ministerråds generalsekretær Halldór Ásgrímsson, Slesvig-Holstens
miljøminister Christian von Boetticher, SSW-landdagsmedlem Anke
Spoorendonk og folketingsmedlem Anne Grete Holmsgaard, der netop
har deltaget i FNs klimakonference på Bali for Danmark. Desuden giver Sven-
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Erik Reinke fra ”De Glokale Sydslesvigere” et bud på, hvad man kan gøre
lokalt for at bremse klimaforandringen.

Alle interesserede er velkomne til at lytte og at deltage i den efterfølgende
debat. Derfor beder vi om foromtale af dette arrangement. Konferencen
finder sted den 1.03.2008 fra kl. 9.30 til 15.30 på „Flensborghus“,
Norderstr. 76 i Flensborg. Konferencesprogene er dansk og tysk og alle
deltagere tilbydes simultan tolkning mellem sprogene. Yderligere oplysninger
om programmet og oplægsholderne findes i programhæftet, der kan læses
og downloades i vores Presseservice på hjemmesiden www.ssw.de.
Deltagere bedes om tilmelding til Nordisk Informationskontor
(www.nordisk-info.de) på telefonnummer 0049-461-14408329 senest den 25.
februar. Arrangementet er gratis. Der tilbydes en frokost for 60 kroner hhv. 8
Euro.
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