Hvordan arbejder vi med FN’s Verdensmål i praksis?
Online-seminar med inspiration til, hvordan virksomheder og offentlige organisationer i Danmark og
Tyskland kan arbejde med bæredygtighed.
FN's verdensmål danner i stigende grad grundlag for, hvordan private
virksomheder og offentlige organisationer arbejder med udvikling og
bæredygtighed.
SARA-projektpartnerne vil gerne invitere dig til et online-seminar, som vil give
dig og din organisation eller virksomhed inspiration til, hvordan du kan bruge
FN’s verdensmål til at arbejde med bæredygtig udvikling. Seminaret finder sted
Torsdag, 22. april 2021
kl. 15.00 – 17.00 via Zoom
Stine Kirstein Junge, der er ansvarlig for implementeringen af FN’s verdensmål i
FN’s Udviklingsprogram UNDP, vil give sit bud på, hvordan verdensmålene
udgør en ramme for global og lokal bæredygtig udvikling. Danske og tyske
offentlige aktører og virksomheder præsenterer eksempler på, hvordan de
arbejder med bæredygtighed og verdensmålene.
Der vil blive simultantolket på dansk og tysk. Deltagelse i workshoppen er
gratis, men tilmelding nødvendig.

Program
FN’s verdensmål – oversat til lokale og regionale forhold i SARA-projektet
Jeppe Kristensen, afdelingschef, Region Syddanmark
FN’s Verdensmål som accelerator for bæredygtig vækst og udvikling
Stine Kirstein Junge, Private Sector Advisor and Global Head of the SDG Accelerator for
SMEs, UNDP
Sådan arbejder vi med FN’s verdensmål - i virksomheder og offentlige organisationer
• Realisering af FN’s Verdensmål: Sæt retning og skab bevidsthed
Bo Hanfgarn Eriksen, Ph.D., Chief Consultant og Head of SDG’s and Analysis,
Region Syddanmark
• For Kiel og verden: tænk globalt, start lokalt
Lisa Eglhofer, Internationale anliggender og bæredygtighed, byen Kiel
• Digitalisering som et middel til grøn omstilling
Nina Jørgensen, Projektleder, PERO Solutions
•

Klik her for online registrering.
Læs mere om projektet på: www.sara-interreg.eu
SARA er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Implementering og operationalisering: Erfaringer fra en mellemstor virksomhed i
den kemiske industri
Barbara Eschke, chef for bæredygtighed, Worlée-Chemie GmbH

Hvad sker der nu i SARA projektet?
Olav Sønderskov, udviklingskonsulent og projektleder for SARA projektet, Region
Syddanmark

Oplægsholdere
FN’s Verdensmål som accelerator for bæredygtig vækst og udvikling.
Stine Kirstein Junge, Private Sector Advisor and Global Head of the SDG Accelerator for SMEs, UNDP
Stine Kirstein Junge er ansvarlig for SDG Accelerator Programmet, som er et innovationsprogram, der tager afsæt i FN’s Verdensmål som løftestang for
vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder. Programmet er implementeret i Danmark i tæt samarbejde mellem UNDP og den private sektor.
Stine har stor erfaring i arbejdet med at koble FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og virksomhedernes forretningspotentiale.
Realisering af FN’s Verdensmål: Sæt retning og skab bevidsthed.
Bo Hanfgarn Eriksen, Ph.D., chefkonsulent og leder af stabsenheden Verdensmål og analyser, Region Syddanmark
Region Syddanmark er en fem danske regioner og har en befolkning på omkring 1,2 millioner. FN’s verdensmål sætter rammen for regionens
regionale udviklingsstrategi, ’Fremtidens Syddanmark’. Udviklingsstrategien har særligt fokus på de verdensmål, der relaterer sig til regionens
opgaveområder. Region Syddanmark var for nylig en af pilotregionerne i OECD-programmet "En territorial tilgang til FN’s verdensmål”.
For Kiel og verden: Tænk globalt, start lokalt. Lisa Eglhofer, Internationale anliggender og bæredygtighed, byen Kiel
Kiel ser sig selv som en kosmopolitisk, kreativ, social og miljøbevidst by med omkring 250.000 indbyggere. Slesvig-Holstens hovedstad vandt
den tyske bæredygtighedspris i kategorien Big City i 2021 og har været klimabeskyttelsesby siden 1995. Kiel har endvidere forpligtet sig til
2030-dagsordenen og FN’s verdensmål. Kiels forståelse for bæredygtighed inkluderer kombinationen af globalt og lokalt ansvar samt
princippet om at ”leave no one behind” og fokus på klimabeskyttelse og mobilitet.
Digitalisering som et middel til grøn omstilling.
Nina Jørgensen, Projektleder, PERO Solutions
PERO Solutions er en nystartet virksomhed, der i samarbejde med softwareudviklere (Softteams), netbutikker (Pt. AV-Connection) og en
plastproducent (Shoeller Plast) arbejder med bæredygtighedstanken og den grønne omstilling via digitalisering. De har især fokus på FN’s
Verdensmål Industri, innovation og infrastruktur, Bæredygtige byer og samfund, Ansvarligt forbrug og produktion, Klimaindsats og Globale
partnerskaber.
Implementering og operationalisering: Erfaringer fra en mellemstor virksomhed i den kemiske industri.
Barbara Eschke, chef for bæredygtighedsstyring, Worlée-Chemie GmbH
Worlée-Chemie Gmbh er et familieselskab med 300 ansatte, der producerer og leverer råmaterialer til maling-, lak- og coatingindustrien. WorléeChemie GmbH arbejder internationalt og udnytter den globale arbejdsdeling. Derfor ser de sig som ansvarlige for at bidrage til FN’s Verdensmål.
Dette gælder især målene om anstændige job og bæredygtig økonomisk vækst, ansvarligt forbrug, klimabeskyttelse og partnerskaber.

