Pressmeddelande den 1 oktober 2018

We Don´t Have Time
Klimatförändringarna händer NU. Omställning sker, men inte tillräckligt snabbt. Om tillräckligt
många vanliga medborgare kommer tillsammans för att dela information, politiska förslag,
lösningar och krav på handling, kommer förändring att ske.
Det menar Ingmar Rentzhog, nybliven ordförande för Global Utmaning, som kommer till Halmstad
och föreläser på Stadsbiblioteket den 10 oktober 2018 kl 18.00 – 19.15. Han har sin bakgrund
inom finansbranschen men använder nu sin tid för att bekämpa klimatförändringarna genom
initiativet WeDontHaveTime.org.
Syftet är att bygga världens största sociala nätverk för att få världens makthavare att förstå att vi inte har
tid att vänta. Om detta kommer Ingmar Rentzhog att berätta, men också om hur akut klimatkrisen är och
framförallt vad man konkret kan göra för att leva så klimatneutralt som möjligt inom ramen för det
samhälle vi alla lever i.
”Det finns massor av miljöorganisationer men de är toppstyrda och medlemmarna betalar sina
medlemsavgifter. De åstadkommer mycket men har inte förändrat världen eller vårt sätt att leva eller fått
det att gå snabbare.” Han jämför med ”internetgiganter som Facebook, Twitter och Google, som på kort tid
skapat revolutioner och förändrat världen”.
”Det finns många engagerade människor, men ingen internetplattform eller rörelse som handlar om
klimatet ” konstaterar Ingmar Rentzhog. Han gissar att det i västländer finns 500 miljoner människor, som
brinner för klimatet och har tillgång till internet, och räknar med att We Don´t Have Time på två år ska ha
100 miljoner användare. Klimatplattformen ger engagerade människor möjlighet att agera, påverka andra,
bedöma och ge feedback till företagsledare, politiska ledare och organisationer. ”Ett slags TripAdviser.
Kan man få 390 miljoner människor att bedöma hur skön en hotellsäng är, bör man kunna få lika många
att bedöma hur hållbart ett företag är.”
”Tro mig, är man en intelligent varelse och jobbar högt upp i produktionen är man oroad över klimatet, i
alla fall om man bor i Sverige. Där finns en extrem kraft” säger Ingmar Rentzhog.
Klimatarbete kräver finansiering. ”För att få folk att hjälpa till kommer We Don´t Have Time att bli en mix
mellan välgörenhet och kommersiellt företag.”

1. https://www.youtube.com/watch?v=e3Lp4807dtI
2. https://www.globalutmaning.se/ingmar-rentzhog-ny-ordforande-global-utmaning/
3. https://wedonthavetime.org/launch/

Kontaktperson: Anne-Marie Bruno, 070 39 38 878, ambruno45@gmail.com
Klimataktion Halmstad (klimataktion.se) är riksföreningens lokalorganisation i Halmstad, religiöst och
partipolitiskt obunden. Syftet är att skapa opinion i klimatpolitiska frågor, vilket vi gör genom fördjupning och
spridning av kunskap, nätverksbildning och politikerkontakt.
Föreläsningen ingår i den föreläsningsverksamhet om klimatet som Klimataktion Halmstad bedrivit sedan 2014 i
samarbete med biblioteken i Halmstad och ABF, i höst även Halmstads naturskyddsförening. Hallandsposten har
tidigare, under flera år stöttat klimatföreläsningarna.

