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Joakim Odelberg representerar Sverige
ställer ut i FN-huset i New York
under The Ocean Conference 2017.

The Ocean Conference 2017, New York
Joakim har fått den stora äran att representera Sverige med en egen utställning i FN-huset i
New York under den stora internationella havskonferensen, The Ocean Conference, som äger
rum i juni i år. Havskonferensen är den största i vår tid där världens blickar kommer att riktas mellan den 5-9 Juni 2017.
”Genom de globala målen och Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer. Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet
till en FN-konferens - "The Ocean Conference" - för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i
FN:s Agenda 2030. FN-konferensen ska driva på genomförandet och möjliggöra att fler tar
ansvar för havens framtid. Konferensen äger rum i New York den 5-9 juni 2017 och kommer
att föregås av flera förberedande möten” - www.regeringen.se/regeringens-politik/havskonferensen/
– Utställningen är ett fantastiskt tillfälle att visa upp mitt arbete och engagemang för havet
och inspirera fler till att agera, säger Joakim Odelberg.
Joakim Odelberg , en av våra främsta havsambassadörer, och har sedan 2007 arbetat intensivt med marina miljöfrågor och för att öka medvetenheten om hur illa ställt det är med havet – vår källa till liv på jorden. Joakims arbete sträcker sig långt utanför Sveriges gränser där
han jobbar tillsammans med flera internationella organisationer och stiftelser, t.ex. Dr Sylvia
E Earles Mission Blue, WildAid och Marine Conservation Institute. De senaste tre åren är Joakim Odelberg också en populär och mycket omtyckt programledare i SVTs Mitt i naturen.

Tidigare utmärkelser
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2012 EUIFA Environmental Award för ”Ghosts In The Baltic Sea” vid Internationella
undervattensfilmfestivalen i Belgrad.
2012 Anemone Foundation Award, North Sea Film Festival, Ghost In The Baltic Sea
2012 Honorary mention / Hedersomnämnande at Blue Ocean Film Festival
Monterey,CA. Ghosts In The Baltic Sea
TV-priset Kristallen, Bästa Drama, för ”30 grader i februari”, där Joakim filmade och regisserade allt undervattensmaterial.
2017 Thordénstiftelsens Miljöstipendium, www.thordenstiftelsen.se

Mer information:
www.joakimodelberg.se
The Ocean Conference: oceanconference.un.org
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