KRONIK af CSR GREENLAND

Kun sammen kan vi skabe en bedre verden – og et bedre
Grønland
Afskaf ekstrem fattigdom og sult, begræns klimaforandringerne, sikr adgang til uddannelse for alle og udnyt
havets ressourcer bæredygtigt. Det er blot få eksempler på de i alt 17 ambitiøse såkaldte ”verdensmål”,
som stats-og regeringsledere vedtog på FNs topmøde i New York den 25. september 2015 og som alle lande
har forpligtet sig til at arbejde med. Verdensmålene viser, hvor vi skal være i 2030, og de er vedtaget efter
en lang og inkluderende forhandlingsproces, hvor både stater, den private sektor, borgere og
civilsamfundsorganisationer har været involveret.
Verdensmålene kaldes også Sustainable Development Goals, SDGs, og de handler ikke kun om indsatser i
udviklingslandene, men overalt. Vi skal med andre ord også arbejde på at nå de enkelte mål her i Grønland.
Og med ”vi” mener vi fra CSR Greenlands side både Naalakkersuisut, kommunerne, erhvervslivet, NGO’erne
og borgerne.
De nye SDGs er en naturlig fortsættelse af de FN-målene fra 2000, der kaldtes 2015-mål. De satte dengang
kursen for det internationale udviklingssamarbejde, og selv om ikke alle mål er nået, så er der i de forløbne
15 år sket markante fremskridt. Ifølge det danske udenrigsministerium, der har set på resultaterne indtil
nu, så er
·
·
·
·

En milliard mennesker løftet ud af fattigdom
Flere piger en nogensinde går i skole
Mere end 90% af verdens befolkning har nu adgang til drikkevand
Dødeligheden blandt børn under 5 år er halveret

2015-målene har vist, at det nytter at sætte konkrete, målbare og tidsbestemte mål, hvilket er videreført i
de nye verdensmål. Men for at udviklingsarbejdet i de enkelte lande skal give resultater, der for alvor flytter
samfundene i den ønskede retning, så er det helt afgørende med en intens og målrettet dialog og nært
samarbejde mellem de forskellige sektorer, der hver især har indflydelse på bæredygtighed og udvikling.
CSR Greenland har siden stiftelsen i 2010 været samlingspunktet for virksomheder i Grønland, der ønsker at
arbejde med samfundsansvar og bæredygtig udvikling. Vi har gennem årene udviklet en række helt
konkrete samarbejdsprojekter inden for områder som miljø, uddannelse og inklusion, hvor vores
medlemmer sammen og hver for sig sætter sig håndgribelige mål og laver dedikerede indsatser for at nå
dem. Men ud over de interne projekter i organisationen og hos medlemmerne, så prioriterer vi en stærk
dialog og konkret samarbejde med både politikere, embedsmænd og andre civilsamfundsorganisationer.
Et eksempel på dette er uddannelsesprojektet ”Virksomhederne ud i skolerne – skolerne ud i
virksomhederne”, hvor udvalgte skoler og det lokale erhvervsliv i de fire deltagende byer Aasiaat, Sisimiut,
Paamiut og Qaqortoq laver fælles aktiviteter, besøger hinanden og fx laver fælles retningslinjer for
erhvervspraktik. Projektets formål er at motivere de ældste elever til at fortsætte i uddannelsessystemet
efter folkeskolen, gennem et tættere samarbejde og dybere kendskab til hinanden mellem den offentlige
og private sektor. Dette projekt understøtter verdensmål nummer 4 om kvalitets-uddannelse.

Et andet eksempel på et tværsektorielt samarbejde er miljøledelsesprojektet ”Clean Greenland – Green
Companies”, hvor en række af CSR Greenlands medlemsvirksomheder gennem snart tre år har gennemgået
et omfattende forløb med strategisk miljøledelse og blandt andet allerede har sparet betydelige beløb
gennem projektets fokus på energibesparelser samt reduceret deres negative påvirkning på miljøet. Dette
projekt er delvist finansieret af Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdets VEK-pulje, og de
endelige resultater af projektet vil efter afslutningen til sommer blive formidlet videre til inspiration for
andre. Projektet understøtter verdensmålene nummer 7 om bæredygtig energi og 13 om klimaindsats.
Det tredje og sidste eksempel i denne sammenhæng peger ind i fremtiden med et kommende Forum for
Ansvarlige Indkøb. Ideen om et sådant forum med repræsentanter for både virksomheder samt offentlige
instanser blev undfanget på CSR Greenlands konference i efteråret 2015, hvor vi med overskriften ”Er
billigst altid bedst?” stillede skarpt på blandt andet miljøhensyn og brugen af lokale leverandører. Dette
arbejde udvikles yderligere i de kommende måneder med etableringen af et konkret forum og en
møderække, der inviterer til dialog mellem parterne. Det understøtter verdensmålene nummer 12 om
ansvarligt forbrug.
For medlemmerne af CSR Greenland, der som bekendt er virksomheder, så er de nye verdensmål både en
udfordring, men også en potentiel god forretning. Det kan betale sig at reducere sine egne negative
påvirkninger af miljøet, og desuden har stadigt flere kunder, investorer og medarbejdere øget fokus på
ansvarlighed og bæredygtighed.
-

Now is the time to mobilize the global business community as never before. The case is clear.
Realizing the Sustainable Development Goals will improve the environment for doing business and
building markets. Trillions of dollars in public and private funds are to be redirected towards the
SDGs, creating huge opportunities for responsible companies to deliver solutions, sagde FNs
generalsekretær Ban Ki-Moon i forbindelse med lanceringen af verdensmålene i efteråret 2015.

CSR Greenland vil naturligvis arbejde for, at medlemsvirksomhederne hver især og ikke mindst i samlet flok
fortsat udvikler og driver projekter, der bidrager mest muligt til Grønlands opfyldelse af de nye verdensmål.
Vi ønsker at fortsætte og udbygge den dialog og det samarbejde, vi allerede har med de offentlige
myndigheder, såvel på embedsmandsniveau som politisk. Der er allerede på nuværende tidspunkt indgået
strategiske partnerskaber med Departementet for Sundhed og med Kommune Kujalleq, og der er
tilsvarende partnerskabsaftaler på vej med blandt andre Kommuneqarfik Sermersooq.
Partnerskabsaftalerne forpligter deltagerne til at arbejde sammen om flere, konkrete temaer, som alle
understøtter verdensmålene.
I CSR Greenland glæder vi os til at høre mere om, hvilke tanker landets politikere har tænkt omkring
Grønlands arbejde med de ambitiøse verdensmål frem mod 2030, og vi understreger, at vi meget gerne
involverer og engagerer os i en fælles indsats for endnu mere bæredygtig vækst og udvikling.
Der er flere oplysninger om de nye verdensmål, SDGs, på blandt andet følgende sider:
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
http://um.dk/da/danida/det-vil-vi/verdensmaal/

