Vi cykler for Verdensmålene
Hvad: 50 unge cykler til Christiansborg for at tale med Udviklingsministeren om verdens fremtid
Hvornår: Tirsdag d. 14. marts, 11.10-19.45
Hvor: 11.10-14.30 på INSP! Derefter cykler eleverne mod Christiansborg, hvor de ankommer 17.45
For at sætte fokus på Verdensmålene (FN’s store fælles mål for verdens fremtid), cykler over 50 unge fra
Roskilde til Christiansborg d. 14. marts for at mødes med Udviklingsminister Ulla Tørnæs og overrække
hende deres håb for verden i 2030.
Dagen starter kreativt
Dagen starter kl. 11.10 på det krative mødested INSP! i Roskilde, hvor viceborgmester Poul Andersen vil
indvie et særligt verdensmåls-gavlmaleri, der er malet af kunstner Josephine Kyhn i anledning af eventen.
”Vi er optaget af at udvikle Roskilde som by og lokalsamfund, hvor alle kan være med og har mulighed for
at deltage og bidrage aktivt. Verdensmålene giver en fantastisk ramme for at gøre det med et globalt
udsyn. Det er 17 ambitiøse mål. Dem må vi lære at kende, tage til os og rykke på. Vi håber, at det
smukke gavlmaleri vil vække nysgerrighed og starte samtaler, som vil føre til nye handlinger
og samarbejder om at tage bedre vare på verden” udtaler Anni Ehlers, direktør for INSP!.
Herefter vil eleverne deltage i tre timers verdensmåls-undervisning og workshop, hvor de sammen vil
diskutere betydningen af målene samt formulere deres håb for de enkelte mål i 2030.
Meningen er at udbygge elevernes kendskab til verdensmålene samt få dem til at reflektere over hvad de
og Danmark kan gøre for at bidrage til, at verdensmålene nås. Budskabet er klart - Danmarks fremtid er klar
til at gå med ind i kampen for en bæredygtig udvikling frem mod 2030.
Cykeltur til ministerbesøg
Fra Roskilde cykler eleverne de over 40 kilometer ind til Christiansborg for at sætte fokus på, at det kræver
hårdt arbejde af alle at få verden i mål i 2030. Eleverne cykler af Roskildevej, indtil de rammer Albertslund
Golfklub, hvorfra de cykler af den nye supercykelsti C99 til Vesterport og herfra af HC-Andersens Boulevard,
Stormgade, Vindebrogade og Børsgade. De ender på Christiansborg Slotsplads, hvor ministeren vil tage
imod dem.
På Christiansborg vil eleverne fortælle ministeren om deres håb for 2030, og ministeren vil gå i dialog med
de unge omkring verdensmålene.
Den prisvindende videofotograf Lasse Bak Mejlvang vil desuden producere en dansk kortfilm om eventet.

