VERDENSMÅL 12, WORKSHOP 1:

ANSVARLIGT FORBRUG 9 VEJE TIL EN GRØNNERE SAMVITTIGHED
Skrevet af: Helena 2.f og Laura 2.c

Hvordan kan SAG blive et grønnere sted?
Det har Sankt Annæs engagerede 2.g-elever, sat sig for at svare på, og i workshop nr. 1
arbejder de med at formulere nogle grønne råd til deres medstuderende.
”Jeg har valgt denne workshop fordi det virkede som en konkret måde at gøre en forskel,”
siger Xenia 2.c
På workshoppen arbejder eleverne først med idégenerering, hvor de, i grupper, skal formulere
fem specifikke idéer til, hvordan man kan være med til at gøre SAG til et grønnere sted.
Idéerne kan omhandle alt fra cykelgrupper til at medbringe sin egen kaffekop. Ud fra
gruppernes samlede idémængde, bliver ni valgt ud, og disse vil så blive til SAG’s nye grønne
bud.
Der bliver fortalt, at de ni bud er blevet valgt ud fra hvor gymnasieelever sætter de største
klimaaftryk, men samtidig bliver der også gjort sig tanker om hvordan det er nemmest at
ændre folks adfærd.
Cykelgrupper og tøjbyttemarkeder

Johanne 2.d, Laura 2.a og Astrid 2.c

Johanne 2.d, Laura 2.a og Astrid 2.c arbejder med cykelgrupper og tøjbyttemarkeder.
De tænker at det er relevante ting at arbejde med, da de to bud ikke kun tager hånd om
miljøet, men også om fællesskabet. Tanken er, at når man er en del af en cykelgruppe, eller
bytter tøj med andre, så møder man en masse medstuderende, med hvem man får en
fællesskabsfølelse. Derudover er tanken at begge bud er overskuelige – ”man behøver ikke at
ændre meget i sin hverdag”.
Det er der mange der lægger vægt på. Det siges at jo nemmere disse bud er at forholde sig til,
jo mere naturligt kan de inkorporeres i SAG-elevernes hverdag.
I dag er en begyndelse

”Drømmescenariet vil være at sprede budskabet”, siger Carla 2.d, Emilie 2.e, og Vera 2.i,
som arbejder med at opfordre til brug af menstruationskoppen. ”Men vi skal tale om det – og
ikke bare denne her torsdag.” De lægger vægt på at dagen i dag helst skal opfordre til en
efterfølgende samtale, der kan blive ved, så det hele ikke bare ender i aften.
Men det tror de også på kan ske. Alle disse ni bud er fantastiske initiativer, og eleverne er
overbeviste om at de kan realiseres.
Og endelig…

De ni bud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bring din egen kop
Gør brug at tøjbyttemarkeder
Brug menstruationskop
Spis vegetarisk/ vegansk frokost
Drop plastposen
Cigaretskod skal i skraldespanden
Elektroniske handouts i stedet for papir
Dan cykelgrupper
Skab din egen vej til grøn samvittighed

