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STUDERENDE I KLIMADIALOG MED TOPLEDERE FORUD FOR COP21
Nutidens og morgendagens generation af ledere mødes i en dialog om klimabeslutninger og teknologi, når Aarhus Symposium 2015 afholdes d. 6. november.
Connie Hedegaard, der er blandt dialogens deltagere, udtaler: “Jeg ser det som et klart ansvar at inkludere den nye generation af ledere i beslutninger, der tages her og nu vedrørende klimaet. Det er jo netop
dén generation, som skal leve med de beslutninger, vi træffer i dag”.
Klima og Clean Tech er blandt de varme emner på programmet til Aarhus Symposium 2015, som
tager udgangspunkt i temaet ’Leadership and Technology’. Her vil 650 ambitiøse studerende fra
landets universiteter få mulighed for at indgå i debatten omkring langsigtede klimabeslutninger
forud for COP21 i Paris.
COP21-relevante spørgsmål vil bringes på banen ved arrangementets klima –og teknologi debat,
hvor de højtprofilerede talere: Simon Giles, Global Cities Lead hos Accenture; Connie Hedegaard,
bestyrelsesformand hos KR Foundation; og Andreas Roepstorff, leder af Center for Interacting
Minds hos Aarhus Universitet, står klar til at debattere emner såsom Smarter Cities, menneskelig
adfærd og klima.”

Dét går de studerende ind til debatten med
Forslagene til klimainitiativer spænder bredt blandt de knap 200 studerende, som har svaret på
Connie Hedegaards essay-udfordring ”Initiatives securing our future”. Dette inkluderer alt fra
gennemtænkte strategier indenfor Carbon Farming og Carbon Pricing til innovativ nudging og
bæredygtige muligheder i en cirkulær økonomi.
”En ambition i den politiske miljøpolitik bør være at designe samfundet således, at samfundets default rules
leder an til miljøvenlig og bæredygtig adfærd”, skriver Christian Hoe fra Aarhus Universitet i sit essay
om miljø-orienteret nudging til Connie Hedegaard.
Han er blandt de 13 studerende, som har kvalificeret sig til Leaders’ Forum – en eksklusiv session
på en time, hvor ambitiøse studerende vil diskutere deres essays med de respektive talere: Christian Stadil, CEO hos Thornico; Robert Uggla, CEO hos Svitzer; og Connie Hedegaard.
Det grønne investeringsspørgsmål
Danmark står lige nu overfor en afgørende økonomisk beslutning om, hvornår det er det rette
tidspunkt at investere i grøn teknologi – og i så fald, hvilken teknologi; til produktion, til infrastruktur eller til opbevaring af energi?
’Go Green, Now?’ er spørgsmålet, som 350 studerende i selskab med tre fremtrædende økonomer:
Ditlev Engel, bestyrelsesformand hos Big Future 2025; Thomas Dalsgaard, koncerndirektør hos
DONG Energy; og Michael Svarer, professor i Økonomi hos Aarhus Universitet, vil debattere til
Battle of the Economists 2015 d. 2. November.
”Det bliver rigtig spændende at få en god diskussion og forhåbentlig perspektivering af, hvad vi alle forstår
ved ordet “Green” og hvorfor dette faktisk handler langt mere om økonomi end de fleste måske umiddelbart
forbinder med ordet”, siger Ditlev Engel.
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Om Aarhus Symposium
Aarhus Symposium arrangeres af 34 frivillige studerende. Den femte udgave af arrangementet
afholdes den 6. november på Aarhus Universitet under temaet ’Leadership and Technology’, hvor
Lars Rebien Sørensen, CEO hos Novo Nordisk; Christian Stadil, CEO hos Thornico; og Christian
Clausen, CEO hos Nordea, er blandt talerne på programmet.
Oplev Aarhus Symposium 2014 i denne recap-video og find hele listen af talere og emner i fokus
ved Aarhus Symposium 2015 på vores hjemmeside og sociale medier.
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