Albertslund har brug for Verdensmål Centeret
Kommunalbestyrelsen har besluttet at skære i tilskuddet til Verdensmål Centeret. Det er ærgerligt for
Albertslund har brug for Centeret. Omstillingen til bæredygtighed kommer ikke af sig selv. Nogen skal
drive omstillingen – og det gør Verdensmål Centeret. Når verden er i brand med krig og energikrise, med
klimaudfordringer og tab af biodiversitet, med ressourcemangel og overudnyttelse, har vi en forpligtelse
til at handle lokalt. Vi kan ikke lukke øjnene for de globale udfordringer. De rammer også os. Vi skal
gøre, hvad vi kan, her hos os i vores by. Det er vores ansvar  og det ansvar er Verdensmål Centeret med
til at løfte. Centeret hjælper borgere og boligområder med energibesparelser, affaldssortering,
vandbesparelser, med mere natur og flere træer, der lagrer CO2. Vi hjælper med løsninger så
albertslundere kan være med til at gøre en forskel. Vi underviser børn og unge, oplyser, formidler, skaber
dannelse og skaffer fondsmidler til byen. Vi samarbejder, skubber på og gør Verdensmål til Hverdagsmål.
Vi omsætter de globale udfordringer til lokal handling – det giver mening økonomisk for borgernes
pengepung, for fællesskabet og for miljøet. Det skaber et mere robust lokalsamfund. Men med
kommunalbestyrelsens besparelse på kr. 520.000 må vi nu gå fra 3 til 2 medarbejdere, og vi bliver presset
på, hvad vi må arbejde med. Der skal dog ikke herske tvivl om, at vores mål fortsat er at arbejde med og
tage afsæt i Verdensmålene – dvs. at arbejde bredt og på tværs af de problemstillinger, der udfordrer byen
og os borgere.
Det går op og ned i livet. Lige nu er det gået ned for Verdensmål Centeret. Men vi giver ikke op. Vi vil
fortsætte Centeret og udvikle det. Og vores ambitionen er, at det igen skal gå op, for Albertslund har brug
for Verdensmål Centeret!
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