
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndeborg: Workshop om EU’s klimapolitik, med særligt fokus på 
danskernes forbrug af ‘ting og sager’. 
Onsdag den 6. marts 2019 - kl. 16.30 – ca. 19.00 

"Hver dag køber vi produkter, som er designet til at gå i stykker" !  

 Vil du være med til at påvirke danskernes forbrug, så vi genbruger mere ?  Så deltag i workshoppen: ”Vær med 
til at påvirke EU til at skubbe vores forbrug i en mere klimavenlig retning, så ting f.eks. skal fremstilles så de kan 
repareres.” 

 Kom til en workshop, hvor du bl.a. kan være med til at komme med forslag til EU-krav til Danmark. (EU- 
kandidaterne får derefter præsenteret workshoppens anbefalinger.) 

Sted: ”Multihuset” ved siden af sportshallen, ”Skansen”, Aabenraavej 25 C, Sønderborg. Gå fra ”Skansen” mod 
Dybbølskolen, den første bygning, som man kommer til på venstre hånd er Multihuset, Dybbølskolen. Parkering 
ved ”Skansen”.  

Deltagelse og forplejning er gratis. 

Tilmelding: soren_jensen@bbsyd.dk, senest mandag den 4. marts (Først til mølle) 

Arrangører: VedvarendeEnergi-Sønderjylland i samarbejde med ProjectZero og landsorganisationen 
VedvarendeEnergi og INFORSE- Europe.  

 Workshoppen er med tilskud fra Europa-nævnet. 

Programmet onsdag den 6. marts kl. 16.30 Program: Ca. 2 ½ time + spisning  
 
 



 

PROGRAM  

Workshop om EU’s klimapolitik, 
med særligt fokus på danskernes 
forbrug af ‘ting og sager’. 
6. marts 2019  kl. 16.30 – ca. 19.00 
”Multihuset”, Sønderborg 

 
16.30 Velkomst: Vi vil under dette byde på forplejning som kan nydes under de følgende præsentationer 
(kaffe m.m.+ småkager)  "Unge i Sønderborg" (Her bl.a. et oplæg af Kasper Wilkens fra ProjectZero om et 
arrangement ”Youth Summit”, som skal være i Sønderborg i sommeren 2019.) Arrangementet handler bl.a. om 
grønne initiativer blandt unge i Norden. 

Velkomst, program, praktisk information angående selve workshoppen 

17.00 Kontekst , Præsentation af EU’s klimamålsætninger og indsatsområder  

17.15 Præsentation af danskernes forbrug af ‘ting og sager’ i et klimaperspektiv  

17.30 Dine erfaringer: Dialog-aktivitet ved bordene om barrierer og muligheder ved omstillingen til et mere 
klimavenligt forbrug af ting og sager. 

18.10 Præsentation af EU’s rolle: Hvordan kan EU helt konkret understøtte omstillingen til et klimavenligt 
forbrug af ting og sager?  

18.20 Dine inputs: Dialog-aktivitet ved bordene om fordele og ulemper ved konkrete EU-tiltag 

18.50 Dine anbefalinger: På baggrund af aftenens indspark og refleksioner nedskrives dine individuelle 
anbefalinger (anonymt). Anbefalingerne sammenfattes i en rapport af VedvarendeEnergi og overleveres til 
kandidaterne til Europa-Parlamentet inden valget i 2019. 

19.00 Tak for i dag: Her serveres lidt mad (herunder fortælles lidt om organisationen UngEnergi)  

 

Arrangører: VedvarendeEnergi-Sønderjylland i samarbejde med ProjectZero og landsorganisationen 
VedvarendeEnergi og INFORSE- Europe. 
VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. www.ve.dk.  
INFORSE-Europa er en NGO-netværk, sammenslutning af organisationer inkl. danske organisationer:  
VedvarendeEnergi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Samsø Energi Akademiet. inforse.org/europe/ 

Workshoppen er med tilskud fra Europa-nævnet.  

 

 

http://www.ve.dk/?fbclid=IwAR3DxdGxe6TEwPfMQLRFohC2XoMOhJVa-7KcS_syTLXEdlnoSpT9GOOKcl8
http://inforse.org/europe/?fbclid=IwAR1uW8rwRlpIAH6ZnW2carw8kf3sJTO2FnCYQwhjGoGm1FrY4WkfM_s2rJ4

