AALBORG-FOLKEMØDER VISER UNGE, HVORDAN
UDDANNELSESVALG KAN REDDE VERDEN
De to nordjyske events, Bæredygtighedsfestivalen og Videnskabsmødet, sætter i et nyt
samarbejde fokus på unge, der snart skal vælge uddannelse. Målet er at demonstrere for
de unge, hvordan de ved at dykke ned i teknologiens og videnskabens univers kan være
med til at løse nogle af klodens store udfordringer.
Klimaforandringer og pandemier præger samfundets dagsorden, og verden efterspørger løsninger fra forskning såvel som erhvervsliv. Derfor er de to nordjyske folkemøder Bæredygtighedsfestivalen og Videnskabsmødet gået sammen om projektet Youths Go Green. Målet er her at vise de unge på gymnasierne, at de gennem
deres valg af uddannelse kan være med til at gøre fremtiden på Jorden lysere.
Metoden i Youths Go Green er, at de unge med hjælp fra studerende på Aalborg Universitet bliver sat til at løse
virkelige problemer og eksempler fra private og offentlige virksomheder.
- Vi har som universitet ansvar for at dele vores forskningsbaserede viden med det omgivende samfund, og
samarbejdet med Bæredygtighedsfestivalen giver samtidig mulighed for at give de unge indsigt i bæredygtig
forskning, problembaseret læring, og hvordan det hjælper erhvervslivet. Det er en gevinst for alle parter, siger
Per Michael Johansen, rektor på Aalborg Universitet, der sammen med DR Viden står bag Videnskabsmødet.
Youths Go Green-forløbet starter op under Bæredygtighedsfestivalen i september og afsluttes under Videnskabsmødet i oktober. Rammen er således sat for, at de unge skaber kobling mellem bæredygtighed og en
naturvidenskabelig uddannelse samt muligheder for karriere i lokale virksomheder.
- De unge skal via lokale virksomhedscases få øjnene op for at skabe sig en karriere inden for forskellige
brancher, som alle arbejder med bæredygtighed som en del af deres forretningsplan. Vi har et virkelig stærkt
erhvervsnetværk i Nordjylland, som står klar med cases til de unge, så de kan prøve kræfter med klimaløsninger
lokalt”, siger Michael Damm, chef for Bæredygtighed & Udvikling i Aalborg Kommune, der står bag Bæredygtighedsfestivalen.
Pladserne i 2020 er allerede fyldt, men Bæredygtighedsfestivalen og Videnskabsmødet planlægger at gentage forløbet til næste år.
Baggrund for projektet
Youths Go Green-projektet starter i 2020. Aalborgs Kommunes Center for Grøn Omstilling står bag. Centeret er også arrangør af Bæredygtighedsfestivalen, hvor projektet har sit afsæt. Formålet er, med afsæt i
virkeligheden, at få flere unge til at interessere sig for naturvidenskabelige teknologier og løsninger gennem
bæredygtighed i praksis. Det vil på længere sigt motivere flere unge til at uddanne sig naturfagligt. Derved
imødekommes også et stærkt behov for at unge på længere sigt kan se sig selv i nordjyske virksomheder.
Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, University College Nordjylland og Region Nordjylland er partnere i projektet, som strækker sig fra 2020-2023 med midler fra Novo Nordisk Fonden.
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