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I FORÅRET valgte australske 
Timothy Shue at rejse hele 
vejen fra hjemlandet til Aal-
borg for at arbejde med bæ-
redygtighed. I dag er han 
tovholder på et projekt, der 
skal uddanne studerende i 
Aalborg til ambassadører for 
Aalborg Kommunes måde at 
arbejde med bæredygtighed 
på. 
Timothy Shue var ved at ta-
ge sin mastergrad i miljø-
spørgsmål fra det prestige-
fyldte Melbourne University 
i hjemlandet Australien, 
men havde brug for en prak-
tikplads for at afslutte sit 
studie.  
- Jeg vidste, at landene i 
Skandinavien er i førertrø-
jen globalt i mange sammen-
hænge, når det kommer til 
bæredygtighed og miljø-
spørgsmål. Ret hurtigt fandt 
jeg frem til Aalborg, og jo 
mere jeg læste og skrev med 
medarbejderne i CGO (Cen-
ter for Grøn Omstilling, 
red.), jo mere overbevist 
blev jeg om at det var det 
helt rigtige sted at komme i 
praktik, fortæller han. 
I marts 2017 begyndte Ti-
mothy Shue i CGO, og kun-
ne fra starten mærke stor 
forskel på tilgangen til bære-
dygtighed og miljø i Dan-
mark i forhold til hjemlan-
det. 
- I Australien diskuterer nog-
le fortsat om klimaforan-
dringerne overhovedet er 
virkelige, mens det her i Aal-
borg handler om, hvor hur-
tigt vi kan omstille til vedva-
rende energi, få fremmet 
cirkulær økonomi osv. Der er 
en meget mere praktisk og 
handlingsorienteret tilgang 
til de her spørgsmål i Dan-
mark og en større villighed 
til at diskutere emnerne. Det 
er meget inspirerende, når 
man er vant til, at der er me-
get længere til at omsætte de 
gode intentioner til konkret 
handling hjemme i Australi-
en, siger han. 

Tilbage i juni afsluttede Ti-
mothy Shue sin praktiktid i 
Aalborg og færdiggjorde 
samtidig sin mastergrad, 
men parløbet mellem au-
stralieren og CGO stoppede 
ikke her. I stedet blev han 
ansat som tovholder på et pi-
lotprojekt for studerende 
med interesse i miljøspørgs-
mål og bæredygtighed. Pro-
jektet henvendte sig til dan-
ske og udenlandske univer-
sitetsstuderende og blev 
døbt Internationalt Netværk 
af Grønne Agenter, eller kort 
og godt INGA. I forvejen ar-
bejder Aalborg Kommune 
via projektet Grønne agen-
ter på aktivt at involvere bor-
gerne i den grønne omstil-
ling – her er byens studeren-
de en vigtig gruppe at få 
med, og det er netop formå-
let med INGA. 
- Forskning viser, at den bed-

ste måde at få borgere invol-
veret i miljøspørgsmål er ak-
tiv medinddragelse, og det 
har de allerede gode erfarin-
ger med her i Aalborg. Tan-
ken er, at det giver god me-
ning at udnytte den enorme 
ressource Aalborg har i de 
mange studerende, der le-
ver, studerer og arbejder i 
byen og det store ønske 
mange af dem har for at bi-
drage positivt til livet i kom-
munen, forklarer Timothy 
Shue og fortsætter: 
- Derfor var der også meget 
stor interesse for at være 
med i netværket, og vi har 
kunnet sammensætte et rig-
tigt spændende mix af for-
skellige studiemæssige bag-
grunde og nationaliteter. 
Mange af de udfordringer 
der er med bæredygtighed 
og miljøspørgsmål er kom-
plicerede og spænder over 

mange forskellige indgangs-
vinkler. Derfor løses de også 
bedst, hvis man har flere for-
skellige indgangsvinkler i 
spil, når man løser dem, 
fremfor kun at se på dem fra 
f.eks. en økonomisk eller po-
litisk vinkel,” forklarer au-
stralieren. 
Indtil videre har netværket 
bidraget til udviklingen af 
Aalborg Kommunes nye 
kampagne ”Gør os alle grøn-
nere,” som den seneste tid 
blandt andet har været syn-
lig i bybilledet med nye of-
fentlige skraldespande i Aal-
borg Midtby. 
Selvom netværket kun har 
eksisteret siden september 
er der masser af interesse for 
projektet internationalt. Fo-
respørgsler fra bl.a. Brasili-
en, USA, Uganda, Polen og 
Australien om muligheden 
for at samarbejde med net-
værket er således kommet 
ind alene den seneste må-
ned. 
- Der har været en stor inte-
resse for projektet, og jeg 
kunne sagtens forestille mig, 
at andre byer eller kommu-
ner kunne blive inspireret til 
at oprette lignende projek-
ter. Det er selvfølgelig 
enormt positivt, at der bliver 
lagt mærke til det arbejde vi 
laver allerede og at potenti-
elle samarbejdspartnere fra 
hele verden gerne vil i dialog 
med os, siger Timothy Shue, 
der er overbevist om, at net-
værket kan skabe en masse 
værdi for Aalborg Kommu-
ne. 
- Idéen om en tænketank er 

jo ikke ny, men denne måde 
at organisere det på er unik 
og banebrydende, og jeg sy-
nes, det er visionært af Aal-
borg at starte projektet op. 
Rigtig mange steder i verden 
taler man om, at denne form 
for videndeling er vejen 
frem - her i Aalborg nøjes de 
ikke med at tale om det. Man 
gør det.  
- For mange, der bor her, er 
det så naturligt, at træffe bæ-
redygtige valg i det daglige, 
at de slet ikke tænker over 
det, men det er tankevæk-
kende, at Aalborg på dette 
område giver baghjul til 
langt større og mere kendte 
byer verden over, når det 
kommer til miljøspørgsmål,” 
fortæller Timothy Shue, og 
fortsætter: 
- Når netværksmedlemmer-
ne engang afslutter deres 
studier, rejser videre ud i 
verden eller vender hjem til 
deres hjemlande, så har de 
en erfaring og viden om Aal-
borgs tilgang til bæredygtig-
hed med sig i rygsækken. 
Det er jeg sikker på, mange 
andre byer og lokalområder 
i resten af verden kan kom-
me til at nyde godt af i frem-
tiden. 

I hans øjne bør borgerne i 
kommunen være stolte af 
den position byen har i bæ-
redygtighedssammenhæng 
og håber, at initiativer som 
INGA eller kommunens se-
neste kampagne, kan få fle-
re borgeres øjne op for det. 
- Aalborg er på mange områ-
der blandt de mest tonean-
givende byer og kommuner i 

Europa, når det kommer til 
bæredygtighed, og selvom 
det måske ikke er noget 
kommunens borgere mær-
ker eller tænker over i det 
daglige, har de grund til at 
være utroligt stolte af den 
position og det brand Aal-
borg har, når vi snakker bæ-
redygtighed i Europa og i re-
sten af verden,  siger austra-
lieren. 
INGA blev startet i septem-
ber og består pt. af 7 med-
lemmer fra: New Zealand, 
Holland, Tyskland, Polen, 
Brasilien, Montenegro og 
Danmark. Netværket har så 
forskellige studier som bl.a. 
energiplanlægning, psyko-
logi, filosofi, økonomi, arki-
tektur, byplanlægning og 
bygge- og anlægskonstrukti-
on repræsenteret.  
Pilotprojektet afsluttes med 
udgangen af 2017 og der ar-
bejdes nu på at finde en mo-
del, så netværket kan fort-
sætte i 2018. 
Aalborg lagde tilbage i 1994 
navn til en fælles deklarati-
on blandt europæiske byer 
Aalborg Charteret, hvor de 
deltagende byer forpligtede 
sig til at arbejde aktivt med 
bæredygtighed og grøn om-
stilling. I 2004 fulgte et nyt 
aftalepapir med yderligere 
forpligtelser for de under-
skrivende byer, Aalborg 
Commitments, som ligesom 
Aalborg Charteret er inkor-
poreret i mange europæiske 
storbyers arbejde med bære-
dygtighed.

Australier udklækker Aalborgs 
miljøambassadører
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