
Juniorforskeres deltagelse i panel om digitalisering og 

klimaforandringer 

 

Aarhus Universitet afholder årligt en konference ved navn MatchPoints, der har til 

formål at belyse tidens største spørgsmål og bygge bro mellem forskere, politikere, 

erhvervslivet, medieverdenen og almene borgere. I 2021 har MatchPoints fokus på 

digitalisering og dens mange effekter på vores samfund. Konferencen har titlen 

’Democracy and Culture in the Digital Age’ og afholdes d. 27.-29. maj 2021 i 

Aarhus.  

 

Blandt de emner, MatchPoints 2021 vil belyse, er det tvetydige forhold mellem 

digitalisering og klimaforandringer. Digitalisering er både en afgørende støtte og en 

svær hindring i kampen mod klimaforandringer. De enorme sociale og teknologiske 

forandringer, som den grønne omstilling kræver, kan umuligt lade sig gøre uden 

omfattende brug af digitale teknologier, men it-selskaber er også blandt verdens 

største CO2-udledere. 

 

Hvordan kan digitale nybrud hjælpe os med at forstå klimaforandringers årsager og 

effekter? Hvordan kan it-sektoren gøres mere bæredygtig, samt levere mere 

effektive mitigeringsstrategier? Og kan aktivistiske initiativer på og akademiske 

studier af sociale medier være med til at omforme demokratiske samfund i en 

klimavenlig retning? Disse og andre spørgsmål vil blive diskuteret i en 

endagsworkshop, som afholdes fredag d. 28. maj i forbindelse med MatchPoints 

2021. 

 

Workshoppen vil bestå af paneldebatter med seniorforskere, politikere og 

repræsentanter fra erhvervslivet. Blandt de bekræftede deltagere er Steen 

Hildebrandt, professor emeritus ved Aarhus BSS og Christoffer Karoff, centerleder 

ved Aarhus Universitets Afdeling for Geoscience. Andre relevante deltagere i 

MatchPoints 2021 tæller Lars Frelle-Petersen, kommende departementschef i 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, og Davor Meersman, direktør for Open & 

Agile Smart Cities. 

 

I den forbindelse ønsker MatchPoints 2021 også at inddrage lovende juniorforskere, 

for at give plads til nye perspektiver på disse spørgsmål samt skabe forbindelser 

mellem nye og etablerede aktører. COWIfonden har ydet støtte til at invitere og 

sponsorere juniorforskernes deltagelse i workshoppen om digitalisering og 

klimaforandringer ved MatchPoints 2021.  


