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Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
medverkar på Children’s Climate Prize
2020
Den 12 november spelas årets Children’s Climate Prize in “live on tape”. Nu
står det klart att miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella
Lövin kommer vara på plats vid inspelningen och medverka i sändningen. Den
18 november kl 10 och kl 19 CET sänds det digitala eventet globalt.
I år är det den femte upplagan av Children’s Climate Prize - ett av världens
största internationella klimatpris för unga innovatörer. Fokus för årets

digitala event ligger på att lyfta årets unga pristagare Vinisha Umashankar
och Aadya Joshi och deras imponerande hållbarhetsprojekt. Båda prisas under
sändningen med diplom, medalj samt 100 000 SEK från Children’s Climate
Foundation, för att fortsatt utveckla sina projekt. Miljö- och klimatminister
samt vice statsminister, Isabella Lövin, kommer vara på plats vid
inspelningen och gratulera årets pristagare och delta i samtal.
– Årets pristagare imponerar med kunskap, kreativitet och innovation. De
presenterar två konkreta lösningar som har potential att göra verklig skillnad för
att hejda klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Det är
inspirerande och hoppfullt, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Klimatpolitiska rådets vice ordförande Johan Kuylenstierna deltar också på
plats i studion i sin roll som ordförande i juryn, även Sam Barratt från UNEP
och Melati Wijsen är med och representerar juryn. Under sändningen får man
veta mer om årets pristagare genom intervjuer och reportage från deras
hemland Indien och det görs även återbesök hos tidigare pristagare i
Tanzania, USA och Indien. Optimism, framtidstro och goda nyheter präglar
sändningen som utgår ifrån ett ungt perspektiv med fokus på hållbar
utveckling globalt.
Children’s Climate Prize digitala event visas den 18 november kl 10 och kl 19
CET, två olika tider för samma sändning så att flera olika tidszoner i olika
världsdelar kan ta del av sändningen på www.ccprize.org.
Läs mer om årets pristagare >>
Läs mer om årets jury >>

The Children’s Climate Prize is an international prize annually awarded to
children who have made extraordinary efforts for the climate and
environment. The winners of the prize are celebrated at a gala event in
November in Stockholm, Sweden. They receive a diploma, medal and prize
money of SEK 100,000 to continue developing their projects. The prize is
founded by Telge Energi, the Swedish frontrunner in renewable energy, and it
is they, in partnership with Blueair, a world-leader in air purification, that are
behind the award.
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