Vi välkomnar gymnasieelever i hela Västra Götalandsregionen till att delta i WIN WIN Youth Award ett unikt gymnasiearbete tillsammans med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och Chalmers
tekniska högskola under läsåret 19/20. Temat för årets pris är Hållbar Mat.
Vad är WIN WIN Gothenburg Sustainability Youth Award?
WIN WIN Youth Award ett pris som vill inspirera unga till att fortsätta engagera sig i frågor som
driver det hållbara samhället framåt. Detta genom att årligen utlysa ett projekt för gymnasieelever
som ska vara kopplat till gymnasiearbetet samt årets unika tema för WIN WIN Award.
Tema: Hållbar Mat
Maten vi äter är en förutsättning för vår överlevnad, men med en ökande befolkning räcker inte
resurserna åt att mätta alla munnar om vi fortsätter i samma banor. Varje år slängs nästan 1/3 av all
mat som produceras, samtidigt som antalet undernärda har uppgått till över 800 miljoner.
Efterfrågan på frukter och grönsaker som måste transporteras långa sträckor har ökat, matjordar
utarmas och vattenkvalitén försämras. Livsmedelsproduktionen ger, vid sidan av transporter och
energiproduktion, ett av de största avtrycken på vår miljö.
Uppdrag
Uppdraget är att ta fram en projektidé (formulerat på max 2 A4) som ska bidra till en dellösning på
det globala problem som livsmedelsproduktion innebär. Idén skall vara nyskapande, inspirerande
och något som påverkar samhället att ändra riktning. Idén får gärna vara lokalt förankrad.
Projektidén ska vara genomförbar inom ramen för gymnasiearbetet i årskurs 3. Det bidrag som
utmärker sig mest vinner ett stipendium på 10 000 kr för att genomföra projektet, handledning från
experter och får ta emot sitt pris i samband med WIN WIN Awards prisceremoni på
GöteborgsOperan den 31 oktober.
Vilka kan delta?
Alla gymnasieelever i årskurs 3 i Västra Götalandsregionen är välkomna att delta. Projektet ska vara
en del i gymnasiearbetet och projektgruppen ska bestå av 2-5 personer. Organisationen för WIN
WIN Award bjuder in till en Kickoff för WIN WIN Youth Award på Världskulturmuseet den 16 maj, kl
13-15. Anmäl dig här

Vad är WIN WIN Gothenburg Sustainability Award?
WIN WIN Award är ett av världens största hållbarhetspris som årligen delas ut till en eller flera
aktörer som bidrar till och arbetar för en mer hållbar framtid. Prissumman är på 1 miljon svenska
kronor. Syftet är att lyfta engagemang som inspirerar och initiativ som omvandlar ord till handling
för att vi gemensamt ska nå ett hållbart globalt samhälle.
Vad händer sen?
Juryn går igenom alla bidrag och väljer ut tre stycken. Alla kommer att bli kontaktade med besked om de gått
vidare eller ej. De tre bidrag som går vidare kommer att få utveckla sin projektidé vilken ska presenteras inför
juryn. Mer information om hur presentationen ska gå till ges i samband med att grupperna blir kontaktade.
Efter presentationerna kommer juryn att välja ut vilken grupp som tilldelas utmärkelsen. Gruppen som vinner
kommer att få reda på detta i god tid före prisceremonin för att kunna förbereda sin presentation som hålls
på prisutdelningen den 31 oktober 2019 på GöteborgsOperan.
Jury för WIN WIN Youth Award
Juryn består av representanter från akademin och näringslivet:
• Maria Hernroth, Hållbarhetschef, PEAB
• Mia Edofsson, Hållbarhetschef, Akademiska Hus
• Kerstin Wernberg Appelström, Programchef, Universeum
• Pernilla Johansson, Partner- och hållbarhetsansvarig, SEB
• Erik Sterner, Forskare, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, Chalmers
• Björn Siesjö, Göteborgs stadsarkitekt samt juryledamot WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Vill du veta mer?
Hör av dig till Lovisa Ralpher, projektledare WIN WIN Youth Award: ralpher@chalmers.se

