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Uddeling af Svend Auken-prisen 
Soc.’s kongres, Aalborg Kongrescenter 16. sept. 2017 

Takketale, Peter Rathje, ProjectZero 

 
TAK God aften! 

 
På vegne af Sønderborg, skal der lyde en stor og 
ydmyg tak – fordi vi her i 10året for ProjectZero 
modtager Svend Auken-prisen.  
 
En pris der understreger vigtigheden af at 
fortsætte den grønne omstilling – Sønderborg 
områdets vision om at blive CO2 neutral i 2029 
– som kun kan realiseres, såfremt alle deltager -  
lige fra borgere, skoler, butikker til de store 
virksomheder, kommunen og med et enigt 
byråd - som bakker op og skaber en 
ambitiøs lokal rammesætning.  
 
Og som understreger vigtigheden af 
borgmestre, som har insisteret og fortsat 
insisterer på at fastholde omstillingen. 
 

PROJECTZERO ProjectZero handler om grøn omstilling baseret 
på energieffektive løsninger, uddannelse, læring, 
vækst og grønne jobs - der skal tænkes i 
helheder. 
 
Tusinder af børn lærer om smart og bæredygtig 
adfærd i dagplejen og børnehaverne, i skolerne 
følger eleverne den grønne læseplan.  
 
På ungdomsuddannelserne fordyber eleverne sig 
i både klima og bæredygtighed inden de på 
Syddansk universitet kaster sig over at udvikle 
nye innovative energiløsninger.  
 
Flere hundrede virksomheder og butikker dyster 
om at spare på energien; tusinder af private 
husejere får energitjek, energirenoverer, skrotter 
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oliefyret og får grøn fjernvarme eller 
varmepumper.  
 
Der er gået sport i at tænke smarte 
energiløsninger overalt i lokalsamfundet og 
40.000 spejdere fra hele verden tog ZERO-
tænkningen med retur i sommer, hvor de slog 
lejr i Sønderborg 
 

SVEND AUKEN Svend Aukens visionære tænkning har været 
med til at sætte en ambitiøs overlægger for 
Sønderborgs ProjectZero vision. 
 
Hans idérigdom, begejstring og utrættelige 
arbejde for at fremme miljøet satte også 
internationale fingeraftryk bl.a. på Kyoto 
protokollen - og når der blev holdt 
regeringsseminar eller ministermøder, var der 
altid nye Auken ideer og forslag til, hvordan vi 
kunne fremme miljøet. 
 
Svend Auken var overbevist om, at det kunne 
betale sig i at investere i teknologier, der kan 
producere vedvarende energi.  
 
Og i dag eksporterer Danmark intelligente energi 
løsninger for næsten 100 milliarder kr. til hele 
verden og den grønne omstilling skaber masser 
af vækst og grønne jobs – også i Sønderborg, 
hvor bl.a. Danfoss er blevet en førende global 
leverandør af højteknologiske energiløsninger til 
byer i hele verden. 
 
Derfor bør Svend Aukens visionære tænkning 
fortsat give inspiration og eftertanke hos enhver 
borgmester, politiker og minister til at handle i 
klimaets – og Svend Aukens – navn og 
eftermæle. 
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POLITIKERNE Med ProjectZero satte Sønderborg i 2007 som 
den første by årstal (deadline) på byernes 
omstilling – og det er i dag (10 år efter) en 
fornøjelse at se, hvordan byer i Danmark og 
udlandet har ladet sig inspirere til ambitiøse 
klimamålsætninger.  
 
Byerne er blevet de nye drivers 
 – Cities Act while Nations Talk  
som Bloomberg sagde op mod COP21 i Paris. 
 
3F´s Grønne tænketank viser vejen til 58.000 
grønne danske jobs indenfor bl.a. fjernvarme, 
energieffektivisering og vindsektoren – jobs som 
skabes af ambitiøse politiske rammesætninger. 
 
Der er behov for, at vi nationalt genfinder det 
grønne fodfæste og at hele Danmark bliver et 
stort demonstratorium for energieffektive og 
bæredygtige løsninger.  
 
Vi kan i Danmark gøre en Verden til forskel. 
 
Den brændende klimaplatform er mere 
brændende end på noget tidligere tidspunkt – 
men vi har behov for, at et enigt Christiansborg 
viser rettidig omhu, mod, samarbejde og politisk 
lederskab. 
 

TAK Endnu engang, tusinde tak fra Sønderborg for 
Svend Auken prisen - den vil udfordre, motivere 
og inspirere os til at sætte endnu mere turbo på 
Sønderborgs grønne omstilling. 
 
Tak ! 
 

 


