350 Klimabevægelsen forårsmøde
Søndag 4. marts 2018

Adresse: Fælledvej 12, NGO-bygningen 2.sal, lokale ”Solidarity”
Indgang via Ravnsborggade 11 eller Fælledvej 12.

Program formiddag
Arbejder vores pensionsmilliarder for en bæredygtig fremtid?

Både Mellemfolkeligt Samvirke og AnsvarligFremtid har over en årrække fulgt de danske
pensionskasser og deres investeringer. Vi giver her en opdatering på hvor godt de danske
pensionsselskaber opfylder vores ønsker om at understøtte en bæredygtig fremtid med
respekt for menneskerettigheder og en grønnere klode. Vi giver også et bud på hvordan
almindelige pensionsopsparere selv kan være med til at påvirke pensionskasserne til at levere
mere ansvarlige pensionsopsparinger.
Kl. 10.00-10.30.
Status på danske pensionskassers transparens og efterlevelse af menneskerettigheder
– en update og kig fremad!
Neil Stenbæk Bloem, Mellemfolkeligt Samvirke

Kl. 10.30 – 11.15
Status på danske pensionskassers klima-investeringer – en update og kig fremad!
v. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid Pension

kl. 11.15 – 12.00
Plenum drøftelse

Der serveres kaffe og the under arrangementet.
Kl. 12.00 – 13.00 Pause m. frokost

Mødedeltagere opfordres til at medbringe egen frokost, eller til at købe frokost/sandwich hos
nærliggende bager.
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Program eftermiddag

Klima-kommunikation og –mobilisering
Hvad skal vi svare, når børn og børnebørn spørger til fremtiden i lyset af de menneskeskabte
klimaforandringer? Hvad skal vi sige, når naboen igen lader dieselmotoren gå i tomgang – er
det ok at blande sig i andres klimabelastende adfærd? Hvordan taler vi om dét med klima, så
vi ikke skræmmer eller moraliserer men giver hinanden lyst til at gøre en vigtig forskel for
klimaet?
Kl. 13.00
Velkomst v/ 350 Klimabevægelsens landsudvalg

Kl. 13.10
“Hvad skal vi svare?” oplæg v/ sociolog Rasmus Willig

Kl. 13.50
Workshop ved ”grønne piloter” fra Vedvarende Energi
Kl. 14.40
Pause

Kl. 14.50-15.15
Dialog i plenum

Deltagelse er gratis men tilmelding ønskes på sek@klimabevaegelsen.dk
– senest den 2. marts.
Facebook event: https://www.facebook.com/events/143545426341317/

