Skal du til
Folkemøde på
Bornholm så
hils på
Agenda
Centeret.
Vi er gået sammen med en række andre miljøorganisationer om et fælles telt (C34), og i det har
vi to debatter:
Torsdag 13.6. kl. 16:00 - 16:55
Nye veje til mere natur i byen
Vi er nødt til at tale om, hvordan vi kan sikre og skabe mere natur i byerne til gavn for
mennesker og klima. For bynaturen er under stigende pres i takt med, at flere flytter til byen for
at bo. I Albertslund har Agenda Centeret et bud. Vi vil skabe 10 % mere natur i byen. Dels
gennem flere grønne m2 og dels ved at øge biodiversiteten. Vi ser det som en bunden opgave at
plante flere træer – mange træer! Faktisk 1,3 km2 træer i ”betonbyen” Albertslund! I København
arbejder Miljøpunkt Indre By & Christianshavn og Growing Pathways med at vise vej ”ind i det
grønne og ud i det blå”. Vi sætter fokus på NaTuren i Byen - stederne og naturaktiviteterne.
NaTur i Byen er for alle; borgere og besøgende, frivillige, diverse aktører m.fl. Vi tror på; hvis vi
kender naturen og dens betydning for klimaet, kan vi både værdsætte og skabe mere af den.
Men hvordan skaber vi værdi i nye fællesskaber omkring bynaturen samt understøtter nye
netværk omkring bynatur?
Lørdag den 15.6. kl. 11:20 . 12:10
Gør Verdensmål til Hverdagsmål
Verdensmålene har potentialet i sig til at blive en global folkelig bevægelse for en fredeligere og
mere bæredygtig verden. Men det kommer ikke af sig selv. Vi skal hver især give målene energi,
ved at gøre dem til vores egne. Vi skal opstille Hverdagsmål! Og samtidig kan vi bruge
Verdensmålene som inspirationskilde til at tænke bredere og sammenhængende. Lokalt
arbejder vi dagligt med at omsætte Verdensmålene til Hverdagsmål, men vi har brug for at få
indspark og debattere det med andre. Hvordan kommer vi videre lokalt, og hvad kan der gøres
nationalt og kommunalt for at fremme det lokale og folkelige engagement?
Håber vi ses

