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Kolding: Det er vigtigt at lytte til de unge, når det kommer til klimaet.
Sådan lyder udmeldingen fra Ungdomsrådet i Kolding, der torsdag 19.
september afholder et klima-arrangement i by- og
udviklingsforvaltningen på Nytorv 11 i Kolding.

Sønderborg
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Her kan alle unge mellem 13 og 30 år blandt andet melde sig til det
Ungeklimaråd, som det blev vedtaget at stifte tidligere på året, samt
drøfte temaer og problemstillinger med embedsfolk og lokalpolitikere.
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- Det er vigtigt, at unge inddrages i de beslutninger, som på sigt kan
være med til at påvirke dem og den næste generation. Derfor vil vi i
Ungdomsrådet gerne mobilisere alle unge i kommunen, som har en
interesse for klimaet og bæredygtighed, så de kan være med til at
sætte skub på den bæredygtige dagsorden, siger Alexander Nørup, der
er formand for Koldings Ungdomsråd, i en pressemeddelelse fra
Kolding Kommune.
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Arrangementet varer fra klokken 19 til klokken 21, og der vil blive
serveret snacks og kolde drikkevarer.
Få dagens vigtigste nyheder fra jv.dk direkte i din indbakke. Det er
gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid.
Email*

Navn*

Ved tilmelding accepterer du vores betingelser

TILMELD

SØNDERBORG

Efter nyt giftfund:
Danfoss står ved sit
tilsagn om at bidrage til
oprydning

Regler for kommentarer

https://www.jv.dk/kolding/De-unge-skal-hoeres-i-klimaspoergsmaalet-Ungdomsraadet-inviterer-til-groent-arrangement/artikel/2754378

1/5

