AGENTUREN

ÖZZ NÛJEN

klimatföreläsning

av och med özz nûjen
Komikern, programledaren och skådespelaren Özz Nûjen
har i sin nya föreläsning samlat ihop all forskning, fakta,
lögner, varningar, prognoser och alla domedagsprofetior
kring miljön och klimathotet som han kommit åt. Detta
har han kokat ihop till en väldigt underhållande och
lärorik föreläsning om det som vi alla oroar oss för, men
gör väldigt lite för - nämligen Klimathotet och dess
konsekvenser.

BOKAS VIA ROA

T: 08-400 200 10
E: boka@roa.se
LÄNGD: Ca 45 - 60 min

Özz Nûjen är bekant med miljö och klimatfrågor sedan länge,
bl.a. belönad Kristallenvinnare 2017 med TV-programmet Zero
Impact på SVT/UR - ett program där fyra familjer med olika
socioekonomiska bakgrunder i Sverige skulle tävla mot sig själva
i att minska sina koldioxidavtryck.
Klimathotet vad gör det med oss?
Hur agerar vi och när ska vi göra något?
Hur tar vi emot en nyhet som varit känd och varnad för av
forskare och experter sedan 30 år?
Vad händer med oss i Europa och Sverige om och när det
kanske kommer bli tal om 200-400 miljoner klimatflyktingar om
20-30 år?
Vi i Europa som hade ”flyktingkris” när vi tillsammans tog emot
drygt en miljon krigsflyktingar från Syrien 2015 - samtidigt som
lilla Libanon tog emot 1,6 miljoner flyktingar själva och pratade
om utmaningar och behov av hjälp...
Vad säger man till och hur bemöter man en klimatskeptiker?
Vad kan du göra? Kan du ens göra något?
Är det inte lite bra att vårt kalla Sverige blir lite lite varmare?
Vart är vi på väg? Vet någon ens det?
Vad säger politikerna? Och vad gör de egentligen?
Varför brinner det i skogarna?
Varför brinner det i knutarna för klimatfrågan?
Det och mycket mer kommer du och ni att få veta samtidigt
som ni får er ett gott skratt och får kraft och energi att bli
klimatsmarta.
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