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Uitnodiging voor de pers
Deltasteden treden op tegen steeds extremer weer
Tweede Internationale Conferentie ‘Deltas in Times of Climate Change II’,
24 - 26 september 2014 - Beurs-World Trade Center - Rotterdam
Heftige wolkbreuken en stormen, vaker droogte en hittegolven: de gevolgen van klimaatverandering worden
steeds meer voelbaar met alle gevolgen van dien. Het beperken van de risico’s in delta’s en deltasteden
staat centraal tijdens de internationale conferentie ‘Deltas in Times of Climate Change II’. Deze wordt van 24
- 26 september 2014 gehouden in het Beurs-World Trade Center te Rotterdam.
U bent als persvertegenwoordiger welkom het inspirerende programma met wetenschap- en praktijksessies
bij te wonen.
Een plenaire opening met gerenommeerde sprekers wordt gevolgd door meer dan 100 parallelsessies
verspreid over drie dagen. Het belangrijkste doel van de conferentie is om wetenschappelijke kennis,
ervaringen en ‘best pratices’ uit te wisselen.
Plenaire opening en parallelsessie
Tijdens de plenaire opening nemen ondermeer Yolanda Kakabadse (Internationaal President WWF), Myles
Allen (University of Oxford), Chris Rapley (Voorzitter London Climate Change Partnership), Ahmed Aboutaleb
(burgemeester van Rotterdam) en Melanie Schultz van Haegen (Minister van Infrastructuur en Milieu) het
woord. Read more >>
De parallelsessies zijn ingedeeld in de volgende categorieën:
Deltas in Practice: uitwisseling van praktijkervaringen rond acht thema’s. Read more >>
Deltas in Depth: wetenschappelijke bevindingen en ontwikkelingen rond elf verschillende thema’s. Read
more >>
Round Tables: drie ronde tafel gesprekken: een burgemeesterstafel met Dr. Benjamin Barber als
gespreksleider, een tafel over de financiering van adaptaties en een tafel over adaptaties door de bewoners
van kwetsbare gebieden. Read more >>
Delta Sessions: specifieke aandacht voor de ontwikkelingen en projecten in deltalanden, zoals Vietnam,
Myanmar en Mozambique. Read more >>
Pers en Accreditatie
Leden van de pers kunnen zich vooraf registreren voor gratis deelname aan de conferentie door zich aan te
melden bij:
Irma Arends, i.arends@rotterdam.nl / +31 10 267 2529, of bij
Tinca Postema, tincapostema@gmail.com / +31(0)6 5151 1658.
Ook voor interviewverzoeken of meer informatie over het programma zijn zij bereikbaar.
Programma
Het complete programma is online beschikbaar
Directe link naar de pdf download:

