
HÖJ DIN RÖST INFÖR FN:s KLIMATKONFERENS COP27



Enligt Parisavtalet ska den globala
temperaturökningen hållas under 2 grader och vi ska
arbeta för att den stannar under 1,5 grader - just nu är
vi farligt nära att passera 1,5 grader. 

Överallt ser vi effekterna av klimatförändringar:
skogsbränder, torka och extremt väder som påverkar
liv och försörjning för miljontals människor.

Röster från de mest utsatta (t.ex. ungdomar,
ursprungsbefolkningar, färgade personer, invånare i
små ö-stater...) saknas i dialogen. 

KLIMATKRISEN PÅGÅR NU!



COP27 i Sharm el-Sheik kommer att samla
politiska ledare och beslutsfattare från hela
världen för att fatta avgörande beslut.

Det är dags att förenas som en planet och
ställa tydliga krav: brådskande och djärva
klimatåtgärder som positivt kan förändra
mänsklighetens kurs.

Vi skapar en effektfull opinionsbildning
genom att föra folkets röster direkt till
världens ledare och beslutsfattare.

VI EFTERFRÅGAR AKUT OCH KRAFTFULL HANDLING



#DWL ÄR UNDP:S WEBBYVINNANDE KAMPANJ OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR.

Vi frågar medborgare: 

Vissa som har skickat in filmer visar sitt översvämmade hus eller går
genom en bränd skog i sin by. Andra talar till kameran direkt från hjärtat
om sin oro för framtiden och världens befolkning. 

Filmer skickas in från hela världen, som visar hur mänskligheten förenas
bakom ett budskap: Klimatförändringarna är en kris och vi vill att
världens ledare ska vidta djärva åtgärder.

    "Vad skulle du vilja berätta för världens ledare om klimatkrisen?" 
    "Hur påverkas du av klimatförändringarna?"

       Varje video är max 1 minut.

VAD ÄR KAMPANJEN?



Använd din unika plattform och ditt inflytande för att uppmuntra
följare att delta: Spela in en video på max 1 min som berättar för
dina fans och följare om kampanjen och ber dem att skicka in
innehåll till: https://dearworldleaders.org/ 
Skicka filmen till oss, så lägger vi på en grafisk ram och
undertexter och skickar tillbaka till er för delning. Se exempel

Var en ledare genom att skicka in ditt eget innehåll
till plattformen. Skicka oss en video som svarar på
kampanjfrågan (Vad skulle du vilja berätta för
världsledare... eller, hur påverkar klimatförändringarna
dig). Det kan vara ett enkelt meddelande, en sång,
dikt, bara det håller sig under 1 minut.  Se exempel
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HUR KAN DU HJÄLPA TILL?

https://twitter.com/bhumipednekar/status/1575076436427567104
https://dearworldleaders.org/?v=71769590


Har du frågor eller funderingar
tveka inte att mejla till: 
axel.hallgren@undp.org

www.dearworldleaders.org


