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Tema: Med pandemien som
løftestang for klimaet
En to-dages konference i Lemvig – med virtuel dialog på dag 2
med den politiske KKR Midt-Klimakonference i Skive.
Key note speaker Kees Klomp, Holland, sætter debatten i gang.
Programmet har et reduktions- og et klimatilpasningsspor, og
på første dag afsluttes med en fælles debat om biodiversitet.
Kan coronakrisen vise os, hvordan vi løser klimakrisen?
”At kriser og katastrofer udgør mulighedsrum for samfundsmæssig læring og nytænkning er et historisk set velkendt fænomen. Det udspillede sig blandt andet efter anden verdenskrig,
efter oliekriserne i 1970’erne, Tjernobyl-ulykken i 1986, Katrina-oversvømmelseskatastrofen i New Orleans i 2005, og efter
Fukushima Daiichi atom- og tsunamikatastrofen i Japan i 2011.
Der er grund til at arbejde for, at corona-krisen tilsvarende kan
blive et afsæt for læring i forhold til håndtering af den mere omfattende klimakrise.” (Klima- og Omstillingsrådet, 2020)
Coronakrisen viste verden, at vi ved hjælp af samarbejde og
dialog kan agere hurtigt og konsekvent og opnå store resultater
i fællesskab. Under pandemien har der været både økonomi og
folkelig opbakning til store samfundsmæssige ændringer.
Visionen for Det Nationale Klimatopmøde 2021 er at nytænke
klimaindsatsen i lyset af, hvad pandemien har lært os om fællesskab og global handling.
• Hvordan kan vi bruge erfaringerne fra pandemien positivt i
vores anden globale krise: Klimakrisen?
• Hvordan får klimaet samme politiske og økonomiske superkræfter som bekæmpelsen af covid-19?
• Hvordan gør vi klimakrisen lige så konkret og relevant for
borgerne som coronakrisen er? Både i forhold til konsekvenser og mulig handling.

KEY NOTE SPEAKER:
Kees Klomp
Kees Klomp (1968) studerede statskundskab og kommunikation ved universitetet i Amsterdam. Efter en
succesrig karriere som marketing- og kommunikationskonsulent for de internationale firmaer BBDO,
Y&R og TBWA beslutter Klomp at dedikere sit liv til
udviklingen af Purpose Economy-praksis i 2006. Purpose Economy er et nyt økonomisk paradigme, der
fremmer integreret velvære og system værdi. Klomp
er grundlægger af tænketanken Purpose Economy
THRIVE Institute og professor i anvendt videnskab
ved Rotterdam University of Applied Science. Klomp
skrev 6 bøger om Purpose Economy, herunder den
kommende internationale udgivelse THRIVE, der omhandler det grundlæggende for en ny økonomi skrevet i samarbejde med internationale nye økonomiske
tænkere som Kate Raworth, Daniel Wahl, Katherine
Trebeck, John Fullerton, Helena Norberg, Charles Eisenstein og Christian Felber.
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Tilmelding/endeligt program:
Det endelige program med alle indlægsholdere vil blive
offentliggjort 1. juni.
Man kan tilmelde/reservere plads/link til konferencen på
www.klimatorium.dk
Konference afholdes både fysisk og livestreames.
Pris:
Fysisk deltagelse incl. 2 x frokost kr. 300,Virtuel: Gratis – bestil link fra hjemmesiden.

Moderator-par

Vejrvært og klimajournalist Nina Bendixen og journalist Kristian
Ring-Hansen Holt er moderator-par på Det Nationale Klimatopmøde
og KKR Midt-Klimakonferencen.

Hoteller (værelser skal bestilles direkte hos hotellet):
Hotel Nørre Vinkel, Søgårdevejen 6, 7620 Lemvig,
9782 2211, info@norrevinkel.dk
Hotel Tante, Torvet 8, 7620 Lemvig,
2344 8088, info@hotel-tante.dk
Hotel Lidenlund, Vasen 11, 7620 Lemvig,
9782 0200, info@hotel-lidenlund.dk

DNNK

Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb,
9748 4897, tast 1, hotel@hotelvosborg.dk
Grand Hotel Struer, Østergade 24, 7600 Struer,
9785 0400, sgh@struergrandhotel.dk
Aften-arrangement:
Den 18. august vil der være mulighed for at deltage i fælles
networking i Lemvig. Alle fysisk tilmeldte modtager invitation.
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