Ungeklimarådet på kulturnatten
Fredag den 23. august stod Ungeklimarådet klar på havnen i Sønderborg for at modtage ideer fra unge til
klimaindsatsen i Sønderborg-området.
Af ProjectZero

Lige ved siden af ballonen, der stod Ungeklimarådet på kulturnatten. Ballonen repræsenterer, hvad 1 ton CO2 fylder, for at
gøre det mere håndgribeligt hvad det handler om når vi skal spare på energien.
Ungeklimarådet stor klar på havnen for at modtage gode ideer og inspiration fra alle der havde lyst.
"Vi var med til kulturnatten for at få gode input og det har vi fået fra unge og knap så unge" fortæller Ellen Myhrmann
repræsentant for ungeklimarådet. "Nu skal vi gå alle ideerne igennem sammen med resten af ungeklimarådet ved vores
første møde den 31. august, kl. 14.00-15.00 i forbindelse med Mejeriets åbningsfestival og diskutere, hvilke ideer der kan
omsættes til handling"
Til at indsamle de gode ideer, havde Ungeklimarådet lavet et visionboard, hvor ideerne blev hængt op.
"Vi fik mange ideer og input fra de besøgende på kulturnatten, der er mange der har lyst til at diskutere klimaet og komme
med ideer til projekter. Flere foreslog fælles køkkenhaver, plantning af træer i byområdet, flere skraldespande og
”skraldedage” hvor Sønderborgs borgere i fællesskab indsamler skrald offentlige steder." fortæller Emma Klint,
repræsentant for ungeklimarådet.
De mange gode ideer skal bruges i EYES-projektet som Sønderborg ungdomsklimaråd er en del af

28. august 2019

EYES

EYES (Engaging Youth In Sustianable Energy Planning) hedder det EU Interreg projekt, som skal være med til at drive
de unges ideer frem og samle op på den viden, som der kommer ud af det, så man efterfølgende kan dele best practice
med andre kommuner og byer rundt i Europa.
Som en del af EYES-projektet skal der i Ungeklimarådet også indgå unge fra såkaldte "vulnerable groups", og har altså
ikke kun et fokus på et klimamæssigt hensyn, men tager også et socialt perspektiv ved at forsøge at inddrage unge fra
udsatte/sårbare grupper i arbejdet med grøn omstilling.
Projektet varer i 2 år, hvorefter Ungeklimarådet fortsætter på baggrund af den viden og erfaring, som man får samlet

sammen i løbet af de kommende to år.
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