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CSR Greenland
CSR Greenland blev grundlagt i 2010 og har knap 40 medlems-

dygtig udvikling i Grønland gennem fokus på virksomhedernes

virksomheder i Grønland. CSR Greenlands vision er,

samfundsansvar og gennem innovative partnerskaber mellem

at understøtte en socialt, økonomisk og miljømæssigt bære-

det offentlige, det private og civilsamfund.
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Forord
Af formand Brian Buus Pedersen
På vegne af CSR Greenlands bestyrelse

CSR Greenland har nu eksisteret i mere end fire år, og
vi ønsker med dette magasin fortælle, hvad CSR – virksomhedernes samfundsansvar – handler om i Grønland
i dag, og hvad vores organisation og medlemsvirksomheder hidtil har arbejdet med og opnået.
Som noget nyt gør en omdeling i landets postbokse
det muligt for os at nå meget længere ud med fortællingerne om, hvad virksomhederne og CSR Greenland
sammen gør for at skabe en socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig udvikling.
Mange af vores virksomheder og medarbejdere gør
allerede en fantastisk indsats for at omsætte begrebet
”bæredygtighed” i konkrete handlinger, som gør Grønland til et endnu bedre samfund at bo i, bl.a. fordi vi
tager ansvar for hinanden og miljøet. De gode historier
skal vi selvfølgelig have ud til mange flere, så vi kan skabe endnu mere begejstring og endnu flere idéer om,
hvordan vi i fællesskab kan skabe flere resultater. Når vi
løfter i flok, kan vi opnå endnu mere end, hvis vi kun arbejder hver for sig. Vi skaber fælles værdi for virksomhederne, samfundet og den enkelte.
Kommet for at blive
Virksomheders samfundsansvar, CSR, er helt sikkert kommet for at blive. Vi har i virksomhederne en kolossal påvirkning på vores omgivelser gennem vores adfærd, og
det handler om meget mere end egne økonomiske resultater her og nu. CSR handler om et helhedssyn, om at
respekt og ansvarsfølelse for samfundet og miljøet skal
være en integreret del af alt det, virksomhederne laver.
Og så handler det om, at udøvelse af samfundsansvar
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skaber gladere medarbejdere, tiltrækker flere kunder
og dermed også investorer, der tør tro på virksomhederne som en bæredygtig del af samfundet.
Den grønlandske model
Ud over den indsats, som virksomhederne og CSR Greenland selv præsterer, er der grund til at fremhæve en
særlig styrke i det, vi kalder den grønlandske model,
nemlig samarbejdet med både de frivillige organisationer og det offentlige. Sidstnævnte er sket i forskellige samarbejdsformer som Forum for Samfundsansvar,
hvor CSR Greenland sammen Naalakkersuisut og nogle kommuner indgår partnerskabsaftaler for at samles
om de fælles udfordringer, som Grønland står over for
i dag. Idéen er ganske enkelt, at hvis vi hjælper hinanden og samarbejder på tværs af sektorerne, kan vi gøre
CSR-indsatsen endnu mere slagkraftig.
CSR Greenlands bestyrelse kan konstatere, at arbejdet med CSR er blevet stærkt forankret i mange virksomheders måder at drive forretning på. Det skal både
vedligeholdes og udvikles, og vi er overbeviste om, at
der er endnu flere områder, hvor CSR Greenland kan
indgå perspektivrige partnerskabsaftaler med både
det offentlige og de frivillige organisationer.
En lang række af disse partnerskaber og konkrete projekter, indsatser og resultater fortæller vi om her i magasinet, hvor der er der er såvel inspirerende cases som
faglige inputs fra både CSR Greenlands egne medlemmer og andre visionære selskaber i Grønland.
God læselyst.

The solution lies in the
principle of shared value, which
involves creating economic
value in a way that also creates
value for society by addressing its
needs and challenges. Businesses
must reconnect company
success with social progress.
Shared value is not social
responsibility, philanthropy, or even
sustainability, but a new way to
achieve economic success.”
Michael Porter & Mark Kramer, Harvard Business Review

CSR GREENLAND

Hvad er

DEFINITION

CSR?

Grønland er et enormt,
vidtstrakt land med en meget lille befolkning, der altid har
måttet hjælpe hinanden og forene
kræfterne for at overleve og trives i et barsk
og sårbart arktisk miljø. Det er en simpel nødvendighed
at passe på hinanden og på miljøet, og samfundsansvar og bæredygtighed har været en del af grønlændernes dna, længe før ordene blev opfundet.
Corporate Social Responsibility handler om virksomheders samfundsansvar. Begrebet dækker over adfærd og
initiativer, hvor virksomheden tager ansvar for sine forskellige påvirkninger af samfundet. Initiativerne skal række
ud over, hvad virksomheden er pålagt ved lov, for det at
overholde lovgivningen er selvfølgelig en forudsætning.
CSR Greenland lægger sig i sin definition af CSR op
ad Europakommissionens definition som er ”CSR er virksomheders ansvar for deres påvirkning af samfundet.
For at virksomheder lever op til deres samfundsansvar
skal virksomheden have en proces på plads for at sikre
integrationen af sociale, miljømæssige, etiske, menneskerettigheds- og forbrugermæssige overvejelser i deres virksomhedsdrift og strategi i tæt samspil med deres
interessenter” (EU-Kommissionen, 2011).
Virksomheder skal med andre ord tage ansvar for deres adfærd og sikre, at de ikke står i vejen for en mere
bæredygtig samfundsudvikling. Men definitionen understreger også, at samfund og virksomhed hænger
uløseligt sammen. Sagt enkelt så handler det om, at
virksomheder ikke kan få succes, hvis samfundet ikke
udvikler sig positivt. Samtidig har et samfund brug for
succesfulde virksomheder for at sikre vækst og udvikling. Med andre ord handler CSR om, at vi løfter i flok til
gavn for alle.
En anden måde at se på CSR på, er som ’creating
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shared value’ – at skabe
fælles værdi – lanceret
af Michael Porter og Mark
Kramer fra Harvard Business
School. Her er grundtanken, at
virksomheden skaber værdi for både
sig selv om samfundet ved at fokusere på deres kerneydelse. Fx giver det mening, at en bank bruger
sin viden om økonomi til at løfte det generelle vidensniveau om økonomi i samfundet eller hjælpe finansielt
svage borgere med at få bedre styr på økonomien. På
den måde hjælper man samfundet, og samtidig giver
det forretningsmæssig mening for banken, at folk har
bedre styr på økonomien. Et andet eksempel kunne
være, at det giver mening for en televirksomhed at
sætte fokus på adgang til information og kommunikation – fx ved at uddanne ældre i at bruge internettet,
give adgang for unge til online undervisningsmateriale
eller lignende. Det giver mening for samfundet og samtidig for virksomhedens forretning.

Medansvar for hinanden
og fællesskabet ligger
dybt i kulturen, og
begrebet Corporate
Social Responsibility – CSR
– ligger tæt på måden at
tænke på hos de
grønlandske virksomheder.
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Vi er hele grønlands rejsebureau
– det forpligter og motiverer

Susan Gudmundsdottir Johnsen, Grønlands Rejsebureau, erhvervsrejsekonsulent

Med Grønlands Rejsebureau som din
rejseleverandør har du en partner
med et solidt fundament i Grønland
og en aktiv CSR-politik.

Vi mener at virksomheder kan og bør
gøre en forskel. Vi har derfor valgt
tre områder, hvor vi gør en forskel.
Læs mere på vores hjemmeside.

www.greenland-travel.gl/csr
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De vil gøre en forskel
HISTORIE
Det er ikke nyt i det grønlandske samfund at beskæftige
sig med begreber som rummelighed, socialt engagement, miljøbevidsthed og det at skabe fælles værdi. Denne måde at leve og arbejde på har for længst vundet indpas hos mange af landets virksomheder, der helt naturligt
engagerer sig i det omgivende samfund med alt fra sponsorater til lærepladser, sundhedsordninger og miljøledelse
ud over, hvad lovgivning og overenskomster fordrer. Da
det internationale begreb Corporate Social Responsibility
bredte sig i erhvervslivet, reagerede en gruppe virksomhedsledere med et konkret initiativ. De grundlagde organisationen CSR Greenland i oktober 2010, fordi de gerne
ville gøre en forskel i det grønlandske samfund.
Deres motivation var
• at gøre noget ved de store sociale udfordringer i
Grønland
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• at blive klar til de forventede forandringer i økonomien med en voksende råstofsektor
• at skabe gode og nyttige partnerskaber på tværs af
sektorer
• at forbedre dialogen mellem virksomheder, det offentlige og de frivillige organisationer
Initiativtagerne kom fra Air Greenland, Royal Arctic Line,
GrønlandsBANKEN, Grønlands Arbejdsgiverforening og
KompetenceKompagniet.
Opmærksomhed og viden
De første skridt handlede primært om at skabe opmærksomhed og udbrede viden om samfundsansvar
hos de enkelte virksomheder. Med kurser, seminarer og
events blev begreberne samfundsansvar og Corporate
Social Responsibility, CSR, introduceret og efterhånden
integreret i virksomhedernes strategier og drift.
Næste skridt gik primært ud på at bringe viden og

SUNDHED: CSR Greenland og Departementet for
Sundhed indgik i maj 2012 et partnerskab med
det formål at de forskellige sundhedsfremmende
initiativer fra departementet også skal formidles til
virksomhederne efter en relevant tilpasning.
MILJØ: I oktober 2012 indgik CSR Greenland og
det daværende Departement for Indenrigsanliggender, Miljø og Natur en partnerskabsaftale.
Parterne ønskede med aftalen at ”etablere et
samarbejde, hvor Departementet sammen med
CSR Greenland igangsætter konkrete miljøprojekter, hvor parterne har fælles interesse i at få
løst samfundsmæssige miljøudfordringer.” Inden
for rammerne af partnerskabet afholdes der
jævnlige møder mellem parterne og øvrige interessenter, hvor der orienteres gensidigt om tiltag
og resultater, og der igangsættes konkrete sam
arbejdsprojekter.

de første lokale erfaringer og problemstillinger videre
fra virksomhederne til de offentlige myndigheder. Der
blev holdt møder, indgået samarbejdsaftaler om konkrete projekter og informeret gensidigt om indsatser og
planer mellem virksomheder, kommuner og selvstyre.
Derudover intensiveredes dialogen og samarbejdet
med lokale frivillige organisationer, og CSR Greenland
understøttede blandt andet etableringen af en grønlandsk afdeling af Transparency International.
I øjeblikket er det især etablering og formulering af
relevante partnerskaber, der fokuseres på. Både på
sundhedsområdet og på miljøområdet er der indgået overordnede partnerskaber mellem organisationen og de offentlige myndigheder, og disse tværsektorielle indsatser, hvor vi løfter i flok, vil også blive
prioriteret fremover.
Markante resultater
Resultaterne af de første fire års arbejde er markan-

te. CSR som begreb har fået en god udbredelse i såvel virksomheder som det offentlige, der er etableret
konkrete partnerskaber og samarbejder med det
offentlige og NGO’er, og i de enkelte virksomheder
er der generelt god tilfredshed med de resultater, de
hver især har haft med deres CSR-indsats.
Rygraden i CSR Greenland er netværkene, hvor
virksomhederne mødes hvert kvartal i et professionelt
forum for at udveksle erfaringer om CSR-arbejdet.
Her får de en stadig opbygning af deres CSR-viden,
de hører om nye tendenser nationalt og internationalt, oplæg om forskellige CSR-temaer og konkrete
værktøjer til at omsætte teorierne til praksis og resultater.
Ret hurtigt nåede CSR Greenland op på et medlemstal på 35-40 virksomheder, og dette antal har
holdt sig stabilt gennem årene. Blandt medlemmerne er de fleste af de største, private virksomheder i
Grønland.
CSR Greenland
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Sekretariatet
er dynamo og
samler trådene
Opstart af projekter og samarbejder, planlægning og gennemførelse af konferencer og seminarer, tæt dialog med offentlige myndigheder og
frivillige organisationer, servicering og sparring af
medlemsvirksomheder,
rapporteringssupport,
dialogmøder, bestyrelsesbetjening og afholdelse
af kurser er blot nogle af de mange opgaver, der
varetages af CSR Greenlands sekretariat.
CSR Greenland har kontor i lokalerne hos
Grønlands Arbejdsgiverforening og herfra
serviceres medlemsvirksomhederne af CSR
Greenlands sekretariat, der består af en leder, en projektmedarbejder og en konsulent.
Sekretariatet arbejder blandt andet med:
Bestyrelsessupport
Partnerskaber
Medlemspleje
Netværksmøder
Projektledelse
Budgetlægning og økonomistyring
PR/awareness
Træning og undervisning
Rapporteringsplatform
Dokumentation af virksomhedernes indsatser
Kommunikation
Fundraising
Høringssvar
Og meget mere…
Sekretariatet sørger for at udmønte bestyrelsens
vedtagne strategi i konkrete aktiviteter, og den
årlige handleplan viser et alsidigt program. De
mange aktiviteter, dokumenter, historier og en
præsentation af sekretariatets medarbejdere
findes naturligvis på CSR Greenlands hjemmeside, www.csr.gl.
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Lotte Frank Kirkegaard,
Sekretariatsleder.

Pia Christensen Bang,
projektmedarbejder.

Anne Mette Christiansen,
ekstern konsulent, Deloitte.

Globale CSR tendenser
påvirker Grønland
INTERNATIONALT
CSR er i dag blevet en fast forankret del af virksomheders drift og ledelse, og virksomhedernes klassiske
CSR-indsatsområder som miljø og medarbejdertrivsel
får i dag følgeskab af en lang række internationale
krav. Internationalisering betyder skærpede CSR-krav,
fx i forhold til overholdelse af internationale principper,
fokus på ansvarlig leverandørstyring, korruptionsrisici og
udbredelse af bæredygtige produkter. CSR-arbejdet er
på den måde en dynamisk størrelse, og der kommer
hele tiden nye emner til, der påvirker både den globale
og den lokale CSR-agenda.
FN Global Compact
Et eksempel på internationale principper, der påvirker
Grønland, er FNs Global Compact. FNs Global Compact er verdens mest udbredte CSR-initiativ med mere
end 8000 virksomheder verden over som deltagere.
Som deltager underskriver man ti principper for god
forretningsførelse og forpligter sig samtidig til at stille de
samme krav videre til sine underleverandører. Flere virksomheder som fx GrønlandsBANKEN, ISS, Royal Arctic
Line, Air Greenland og Tele-Post skrevet under på de
ti principper. Det betyder, at de også har forpligtet sig
til at stille krav til deres underleverandører, og det har
særligt Royal Arctic Line gjort igennem de seneste år.
Forbrugerkrav
En anden måde, som internationale tendenser påvirker
Grønland på, er gennem forbrugerkrav. Der er fx stærke globale CSR-tendenser i form af større efterspørgsel
efter bæredygtige oplevelser inden for turisme og sti-

gende efterspørgsel på MSC-mærket fisk. De krav, forbrugerne stiller, er med til at påvirke grønlandske virksomheders muligheder for at afsætte deres produkter
– fx fisk eller rejseoplevelser – til internationale kunder.
Fiskeindustrien har allerede i flere år oplevet, at de store internationale supermarkedskæder, der aftager fisk
og skaldyr fra Grønland, kræver, at leverandørerne
kan dokumentere, at deres fisk og skaldyr fiskes bæredygtigt og miljørigtigt. Kravene fra den internationale
detailhandel er med til at ændre de principper, som fiskerivirksomhederne følger og til at fremme CSR-agendaen hos de virksomheder, der lever af at eksportere
fisk til udlandet. Også de grønlandske hoteller møder
krav fra internationale rejsende omkring bæredygtighed i deres services.
Krav til leverandør
Endelig kommer der også nye virksomheder til Grønland, som har specifikke CSR-krav med sig. Det gælder særligt den internationale råstofsektor, hvor der i
dag stilles en række specifikke CSR-krav til lokale virksomheder, der vil være leverandører til de internationale virksomheder i råstofindustrien. Det drejer sig bl.a.
om, at leverandørerne skal kunne dokumentere, at de
arbejder systematisk med at håndtere CSR-risici. Disse risici knytter sig fx til miljøområdet, indsatsen for at
modarbejde korruption, eller i forhold til at sikre sine
ansattes rettigheder og at skabe nogle sikre og sunde rammer for sine medarbejdere på arbejdspladsen.
De internationale råstofvirksomheders krav til deres
leverandørkæder er således en væsentlig faktor, der
er med til at drive udviklingen i CSR-arbejdet på det
hjemlige marked.
CSR Greenland
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Goodwill, netværk og
praktiske redskaber
INTERNATIONALT
– Vi har fået en række konkrete værktøjer og praktiske
redskaber, som vi har kunnet bruge til at gøre vores
arbejde med samfundsansvar mere strategisk og målrettet. Det er en god ramme, som vi har udviklet vores
virksomhed inden for.
Sådan forklarer administrationsdirektør Carsten Th.
Pedersen fra GrønlandsBANKEN, hvorfor hans arbejdsplads i marts 2013 valgte at tilslutte sig FNs Global Compact som den kun 2. virksomhed i Grønland. Banken
havde på det tidspunkt allerede arbejdet med CSR i
flere år og havde været med til at grundlægge CSR
Greenland i 2010. Ledelsen og medarbejderne havde
valgt at fokusere på tre hovedområder; socialt engagement, finansiel forståelse og adgang til lån og rådgivning, og var klar til at tage endnu et skridt.
– Vi undersøgte mulighederne og blev hurtigt klar over,
at FNs Global Compact var det internationalt anerkendte initiativ, som kunne give os goodwill og en slags skabelon at arbejde efter. Derfor valgte vi at gå med, siger
Carsten Th. Pedersen.
Både han og bankens administrerende direktør Martin Kviesgaard har deltaget i møder i organisationens
nordiske netværk og har fundet inspiration og netværk
til det fortsatte arbejde med CSR.
Ekspertise til rådighed
Det selvstyreejede rederi Royal Arctic Line har tilsluttet
sig FNs Global Compact og deltager aktivt i organisationens nordiske netværk, hvor rederiet repræsenterer
12
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virksomhederne i Grønland i styregruppen.
– På de halvårlige møder i netværket får vi en enorm
ekspertise og kompetence stillet til rådighed, og det er
meget udviklende at få feedback og et bredere perspektiv på udfordringerne og mulighederne, når man
selv deler sine erfaringer, forklarer kommunikationschef
og CSR-ansvarlig Jakob Strøm fra Royal Arctic Line.
– Rederiet har brugt netværket fx i forbindelse med
leverandørstyring og udarbejdelse af en antikorrup
tionspolitik.
Masser af inspiration
Det er ikke kun virksomheder, der kan tilslutte sig FNs
Global Compact – det kan organisationer også. I Grønland er der pr 1. januar 2015 tre interesseorganisationer,
der har meldt sig ind. Det er Grønlands Arbejdsgiverforening, Transparency International Greenland og –
naturligt nok – CSR Greenland. Sidstnævnte fungerer
desuden som koordinator og kontaktpunkt for de grønlandske medlemmer.
Global Compact har mange steder i verden nationale eller regionale netværk, og Grønland er med i det
nordiske netværk. Her holdes to gange om året netværksmøder på skift i de nordiske lande, som medlemmerne kan deltage i.
– Møderne giver os ny viden og masser af inspiration fra
virksomheder, der virkelig formår at tænke ud af boksen.
Møderne giver også et netværk og kontakter, vi kan bruge i det daglige arbejde, fortæller sekretariatsleder Lotte
Frank Kirkegaard fra CSR Greenland. Lotte repræsenterer
Grønland i styregruppen for det nordiske netværk.

LEIFF JOSEFSEN

FNs Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar. Det er startet i 1999 af FN for
at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af
de store sociale og miljømæssige udfordringer, der følger af globaliseringen.
På globalt plan er der omkring 8000 virksomheder og organisationer tilsluttet.
I Grønland er der pr 1/11-2014 har følgende grønlandske virksomheder og organisationer tilsluttet sig netværket: Air Greenland, GrønlandsBANKEN, TELE-POST, Royal Arctic Line, Grønlands
Arbejdsgiverforening, Transparency International Greenland og
CSR Greenland. Derudover er en række danske og internationale virksomheder med afdelinger i Grønland, som fx Deloitte,
ISS og Rambøll og så med i initiativet.
De nationale og regionale netværk inden for Global Compact hjælper virksomhederne med at sætte bæredygtighed
på dagsordenen med lokale prioriteringer, sprog og kultur.

Hvert år rapporterer den enkelte virksomhed
om indsatser og resultater og for flere sker det
ud fra følgende ti principper:
Menneskerettigheder
1) Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede
menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde
2) Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

We cannot achieve more
equitable, prosperous and
sustainable future without
business engagement
and solutions.”
Ban Ki-Moon, FNs generalsekretær
Global Corporate Sustainability Report 2013

Arbejdstagerrettigheder
3) Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret til
kollektive forhandlinger
4) Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle
former for tvangsarbejde
5) Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde
6) Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold
Miljø
7) Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8) Virksomheden bør tage initiativ til at fremme
større miljømæssig ansvarlighed
9) Virksomheden bør opfordre til udvikling og
spredning af miljøvenlige teknologier
Antikorruption
10) Virksomheden bør modarbejde alle former
for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse
og bestikkelse
CSR Greenland
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De

vigtigste
temaer

UNDERSTØTTE
• Antikorruption
• Børn og Unge

IVÆRKSÆTTE
• Det rummelige
arbejdsmarked og beskæftigelse
• Uddannelse og kompetenceudvikling
Inden for disse områder skal vi være
igangsættere og arbejde med at sætte
de to områder på dagsordenen blandt
virksomhederne og det offentlige samt
synliggøre fordelene ved partnerskaber
og samarbejder på tværs af den
offentlige og private sektor.

Bestyrelsen for
CSR Greenland har valgt at
koncentrere organisationens
arbejde i Grønland om følgende
overskrifter, som bliver uddybet
på de næste sider:

DRIVE
• Sundhed
• Miljø

Inden for disse områder skal vi have
en faciliterende rolle. Vi støtter de frivillige
organisationer med viden og bygger bro
mellem organisationerne og virksomhederne.
Indsatser organiseres via
organisationerne selv; Transparency
International Greenland,
MIO m.fl.

Inden for disse områder skal vi
fastholde og udvikle vores
partnerskaber og projekter, men
ikke udvide vores indsats markant.
Kommunikationen om og
fremdriften i partnerskaber
projekter skal fastholdes.
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Qassit.gl
Takorl
qanoq a uugaq
keqarpa
?
Hvad ko
st
drømm er
en?

Internetikkut Qassit pinnguaatigiuk
imaluunnit ilinniut aajuk download-erlug
pc-mut imaluunniit iPad-imut.

Spil Qassit online eller download læringsuniverset til din pc eller iPad.

www.banken.gl · tlf. 70 1234
CSR Greenland
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UDDANNELSE

Vi skal lære mere, vide
mere og kunne mere
Der skal bygges bro mellem erhvervslivet og de ældste klasser i folkeskolen. Eleverne skal have en bedre
forståelse for krav og muligheder på arbejdsmarkedet,
deres ambitionsniveau skal øges, og der skal udvikles
et bedre samarbejde mellem skoler og virksomheder
om vejledning, erhvervspraktik og lignende. Kort sagt:
Virksomhederne skal ud på skolerne, og skolerne skal
ud på virksomhederne.
Det er nogle af visionerne for CSR Greenlands indsats
på uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet,
som er højt prioriteret. Baggrunden er tydelig.
– Mange har en problematisk skolegang og får ikke
forudsætninger for og motivation til at tage en uddannelse, skrev Skatte- og velfærdskommissionen i sin betænkning i 2011, hvor den også konkluderede, at status
quo ikke er en mulighed.
Langt igen
Selv om der de sidste mange år er sket en mærkbar
positiv udvikling med flere, der begynder på en kompetencegivende uddannelse og flere, der gennemfører,
så er der stadig langt igen. Op mod halvdelen af afgangseleverne får ikke anden uddannelse end folkeskolen, mange når ikke engang at tage en afgangsek16
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samen, og frafaldet på uddannelserne er stort. Den
situation er vanskelig og ulykkelig for den enkelte, men
den er også et alvorligt samfundsproblem. Dette behandles også i Økonomisk Råds rapport for 2014, hvor
der blandt andet står:
– Det er et af mange tegn på strukturproblemer på
det grønlandske arbejdsmarked, at der i 2012 og 2013
var en indvandring af bl.a. ufaglært arbejdskraft, selv
om der var stor arbejdsløshed. Det tyder på, at de arbejdsløse enten ikke har de ønskede kvalifikationer eller
af geografiske eller faglige grunde ikke søger de ledige jobs. Der skal derfor tages yderligere initiativer til at
hæve uddannelsesniveauet og øge den faglige og geografiske mobilitet.
Der bliver gjort mange forskellige indsatser i CSR
Greenlands medlemsvirksomheder på uddannelses

området. Virksomhederne uddanner lærlinge og elev
er, medarbejdernes kompetencer udvikles med kurser,
de samarbejder med NGO’er og uddannelsesinstitutioner og meget andet. På de næste sider fortælles mere
om en række konkrete projekter og indsatser, der alle
har det tilfælles, at virksomhederne ønsker at tage et
særligt samfundsansvar for at højne uddannelsesniveauet i Grønland.

Det er et af mange tegn på
strukturproblemer på det
grønlandske arbejdsmarked, at
der i 2012 og 2013 var en
indvandring af bl.a. ufaglært
arbejdskraft, selv om der var stor
arbejdsløshed. Det tyder på, at
de arbejdsløse enten ikke har de
ønskede kvalifikationer eller af
geografiske eller faglige grunde
ikke søger de ledige jobs. ”
Rapporten ”Grønlands Økonomi 2014”,
udgivet af Økonomisk Råd

UDDANNELSE

Snescootere,
sprog og cykler
– Det er vigtigt, at hænderne vender rigtigt, hvis du skal
gennemføre en mekanikeruddannelse. Det kan de fleste
forstå. At det også er nødvendigt med gode sprogkundskaber i både dansk og engelsk, det tænker de færreste
på, men det er også tilfældet, siger Henrik Sachse.
Han er anpartshaver og direktør i firmaet Arctic Star,
der siden 1988 har forhandlet og repareret snescootere,
ATV’er og cykler til hele Grønland. Virksomheden er placeret i Sisimiut og beskæftiger mellem fem og otte mekanikere, afhængig af sæsonen. Det var Arctic Star, der i
2010 uddannede Grønlands første snescootermekaniker
efter et samarbejde med Jern- og Metalskolen i Nuuk,
hvor grundforløbet foregik, og efterfølgende skoleforløb
på motorcykellinjen en skole i Danmark. Også i 2012 blev
en snescootermekaniker udlært hos Arctic Star, og selv
om det jo i høj grad må siges at være en uddannelse,
der er målrettet det grønlandske marked, så er det slet
ikke nok at beherske det grønlandske sprog.
– Du er simpelthen nødt til også at være god til både
engelsk og dansk. Sidstnævnte, fordi det ellers vil blive
alt for svært at gennemføre skoleopholdene i Danmark,
og undervisningsmaterialet er ofte også på dansk. Men
der kræves altså også gode engelskkundskaber for at
arbejde i denne branche, for meget ofte skal man i forbindelse med fejlfinding og søgning efter løsninger arbejde på engelsksprogede sider på internettet. Det er
helt nødvendigt at kunne disse sprog, og det oplever vi
som en stor udfordring, forklarer Henrik Sachse.
Dygtige rollemodeller
Han har til gengæld lagt mærke til en måde, hvor de unges motivation til at lære sproget får et indirekte boost.
Både firmaet Arctic Star og Henrik Sachse personligt er
involveret i projektet Urban Greenland, der blandt andet har fået bygget en skateboard- og BMX-cykelbane
i Sisimiut for private midler. Banen bruges flittigt af en
større gruppe børn og unge, der inspirerer og motiverer
hinanden til at blive bedre og bedre til at lave tricks på
de små cykler.
– I forvejen er mange grønlandske børn meget stærke motorisk, fordi de er vant til at være meget ude i
fjeldet – og vi har konstateret, at mange bliver virkeligt
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dygtige og fungerer som rollemodeller for de lidt yngre
børn. Flere fra denne lidt ældre gruppe har været på
Tjele Efterskole i Danmark, hvor de har en særlig linje for
BMX freestyle. Det har skabt en positiv trend, for når de
kommer hjem fra den skole, er de blevet endnu dygtigere til at cykle, og det giver deres yngre kammerater
lyst til at prøve et lignende ophold. Det er jo ikke fordi
jeg mener, at ens fremtid er sikret, hvis man er dygtig på
en BMX-cykel, men min pointe er, at når først de kommer af sted på en sej skole, så følger de mere boglige
færdigheder som fx sprogkundskaberne med, og de
unge er langt bedre rustet til uddannelsessystemet efter
et år på efterskolen, uddyber Henrik Sachse.
Naturlig engagement
Direktørens personlige involvering som bestyrelsesmedlem i Urban Greenland er både et udtryk for, at han
gerne gør en indsats for at sikre egne og andre børns
sunde fritidsinteresser, og for en mere forretningsmæssig CSR-tilgang til projektet.
– For det første har det altid været naturligt for Arctic
Star at engagere os i det samfund, vi er en del af, og
for det andet har vi som cykelforhandlere selvfølgelig
også en særlig interesse i at netop denne slags aktiviteter dyrkes lokalt, så derfor har vi fra firmaets side også
flere gange sponsoreret både tid og cykler til Urban
Greenland, fortæller Henrik Sachse, der også er med
i arbejdet for på sigt at oprette en ekstremsports efterskole i Grønland.

– At det også er nødvendigt med gode
sprogkundskaber tænker de færreste på,
siger Henrik Sachse.

Du er simpelthen nødt til
også at være god til at
både engelsk og dansk.”
Henrik Sachse

40 elektrikere på 50 år
Uddannelse af lærlinge har altid været en højt prioriteret opgave hos elinstallationsfirmaet Peter Pars A/S, der
i 2015 kan fejre sit 50 års jubilæum som virksomhed og
arbejdsplads i Ilulissat.
– Lige fra min far i 1965 startede firmaet, har vi set det
som en væsentlig samfundsopgave for os at være med
til at uddanne unge mennesker inden for vores fag, og
vi er oppe på at have færdiguddannet i alt omkring 40
elektrikere, fortæller Lars Peter Pars, der driver firmaet
sammen med sin bror.
De sidste 25 år har Peter Pars A/S ikke ansat medarbejdere fra udlandet. I firmaet har man erfaret, at det betaler sig bedst at uddanne egne elektrikere, der kender
landet og sproget, selv om Lars Peter Pars de senere år
har bemærket en bekymrende udvikling for netop sprogets vedkommende.

– Jeg har lagt mærke til, at de unge nu om dage har
dårligere sprogkundskaber end tidligere, og selv om det
er en ubetinget fordel at kunne grønlandsk, så er det ikke
nok. Mange manualer og undervisningsmateriale er på
dansk eller engelsk, og vores lærlinge skal eksempelvis
også kunne kommunikere med vores leverandører i Danmark. Det er et reelt problem, for vi har som firma ikke
ressourcer til at tage os af sprogundervisning, siger Lars
Peter Pars.
Han placerer ansvaret for sproget hos skolerne, som
han så til gengæld gerne samarbejder med. Hvert år
har Peter Pars A/S flere erhvervspraktikanter fra folkeskolen, og firmaets ansatte har også ved flere lejligheder
været på besøg på skolerne for at fortælle om blandt
andet uddannelsesmuligheder og arbejde.

Vi er oppe på at have uddannet i alt omkring
40 elektrikere, fortæller Lars Peter Pars.

CSR Greenland
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Inuit atugarissaarnissaat
salliutinneqassaaq

Det handler om
menneskers trivsel

Kalaallit Nunaat tamakkerlugu susassaqarnitsigut, inuiaqatigiinni qitiusumik inissisimasut
ilagaatigut. Tamakkualu pissutigalugit CSR
Greenland-imut akuliussimavugut. Periarfissamilu tassani inuttut susassareqatigiinneq,
kulturikkut timersornikkullu anguniakkat
immikkut aallutarivagut.

Med vores aktiviteter over hele
Grønland er vi en central del
af samfundet. Vi er derfor engageret i CSR Greenland. Her har
vi specielt fokus på at støtte
sociale, kulturelle og sportslige
formål.

CSR Greenland

NUKISSIORFIITA

UDDANNELSE

Aqqa Tumaarsi
Mathiassen har været i
praktik som elektriker
hos Nukissiorfiit i en
del af sin læretid.

Del en praktikant
”Nukissiorfiit søger virksomheder i hele Grønland, der
vil dele en studerende med os. Vi arbejder med teknik,
administration, el- vand- og varmeforsyning, regnskab,
miljø, kommunikation, HR, logistik, indkøb og jura.”
Sådan stod der i en annonce i Sermitsiaqs uddannelsestillæg i august 2014, og Vivian Mørch Simonsen fra
Nukissiorfiits HR-afdeling fortæller om baggrunden for
det lidt utraditionelle ønske om at dele lærlinge, praktikanter og elever:
– Vi er rigtig glade for de mange unge, vi har under
uddannelse hos os, og vi vil gerne have endnu flere. Vi
er i gang med en omlægning af organisationen, der
betyder, at vi etablerer nogle regionskontorer flere ste-

der i landet og her kunne godt være nogle uddannelsespladser. For nogle fag er der dog måske ikke helt nok
arbejdsopgaver, eller der kan mangle specifikke kompetencer – og så ville det være optimalt for både praktikanten og vores virksomhed, hvis deres praktikophold
kan fordeles mellem flere steder, forklarer hun.
Hensynet til praktikanternes ønske om at blive i samme
by under uddannelsen taler også for, at flere virksomheder går sammen om at dække de studerendes behov
for praktik. Nukissiorfiit har allerede gode erfaringer med
en tilsvarende ordning for elektrikerlærlingene, hvor virksomheden har haft i alt fem lærlinge i dele-ordning med
andre virksomheder i løbet af de sidste to år.
CSR Greenland
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UDDANNELSE

Lokker
hjernerne
hjem
Mange unge grønlændere rejser ud i verden for at tage
en uddannelse, finder måske en livsledsager, stifter familie og får job undervejs og vender ikke hjem. Det er
medvirkende til, at flere virksomheder oplever udfordringer med at tiltrække kvalificeret medarbejdere til visse
stillinger. Dette har blandt andre Air Greenland oplevet,
og derfor har selskabet valgt at prioritere uddannelse
i sit strategiske CSR-arbejde. Det har blandt andet udmøntet sig i en samarbejdsaftale med Avalak, der er
foreningen af grønlandske studerende i Danmark. Air
Greenlands HR-chef Mads B. Christensen har deltaget
på Avalaks medlemsmøder i København, Odense, Århus
og Aalborg og har talt med de studerende om mulighe-

derne for at samarbejde med det nationale flyselskab.
De studerende kan fx skrive bachelor-opgave, Ph.D.-afhandling, speciale eller tage et praktikophold hos virksomheden. Da samarbejdet med Avalak begyndte
officielt i 2013, havde Air Greenland en ambition om at
lave aftaler med fem studerende i løbet af et år, men
det tal blev hurtigt opnået og i løbet af 2013 og 2014 har
der været omkring 15 studerende tilknyttet virksomheden. Der var blandt andet en cand.merc. studerende,
der skrev opgave i marketingafdelingen, en studerende
i administrationsøkonomi var i praktik i HR-afdelingen, og
en kommunikationsstuderende havde sommerferiejob
som check-in assistent i Nuuk.

Fest, børnerettigheder
og efterskole-støtte
Da Royal Greenland for få år siden gennemførte deres
”Royal Kids”-projekt, var formålet at vise de ansattes
børn, at det er godt at have forældre, der arbejder
på en fiskefabrik. ”Fabriks-børnene” mødtes med et
par medarbejdere fra RG til fælles morgenmad og
frokost, de talte om børnerettigheder, mobning og
meget andet, de fik gaver og legede lege. Dagen
sluttede med, at børnene fik lov til at invitere resten
af byens/bygdens børn til et gratis arrangement med
underholdning af Hinnarik og Frederik Elsner, hvilket
værtsbørnene var meget stolte over.
Royal Kids-arrangementerne foregik i de fleste
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fabriksbyer; Uummannaq, Ikerasak, Ilulissat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Sisimiut, Nuuk, Paamiut
og de fleste bygdeanlæg.
Royal Greenland har desuden lanceret et nyt CSR-initiativ. Koncernen ønsker at give lavtlønnede medarbejderes børn en chance for et efterskoleophold i
Danmark for at give dem et kompetenceløft, et møde
med en anden kultur og en oplevelse for livet, samtidig
med at ruste dem bedre til en fremtidig uddannelse.
Derfor tilbyder virksomheden fra næste skoleår at betale blandt andet ophold, lommepenge og julerejse
for op til fire børn af medarbejdere i koncernen.

Hvad koster drømmen?
Hvad er prisen for gå på efterskole i et år? Hvilket fritidsjob
betaler sig bedst? Og hvilket lån er billigst, hvis man ønsker
at købe egen bolig? Sådan lyder tre spørgsmål i GrønlandsBANKENs nye læringsunivers Qassit, der handler om
hverdagsøkonomi og er designet til at supplere matematikundervisningen for eleverne på 8.-10. klassetrin.
På dansk betyder Qassit ”hvor mange?”, og onlineplatformen byder på faglige udfordringer med omdrejningspunkt i så forskellige emner som for eksempel løn,
skat, budgetplanlægning, opsparing, forsikring, valuta
og renter. Formålet er at øge unges finansielle forståelse og supplere matematikundervisningen i folkeskolens
ældste klassetrin med et pensum om hverdagsøkonomi.

Der er tre scenarier i Qassit, som handler om at spare
op til et år på efterskole, flytte hjemmefra og flytte til en
ny by og købe sin egen bolig. I de tre virkelighedsnære
scenarier bliver discipliner som procentregning og regneark sat ind i rammefortællinger, der gør matematikken
til et redskab, man kan bruge til at opfylde sine mål og
indfri sine drømme.
Selvstyrets læringsmål for matematik er understøttet
i Qassit, og der følger en lærervejledning, et elevhæfte og et hæfte med regneopgaver med til platformen.
Qassit kan både spilles online på pc’er og tablets og
downloades og bruges offline. Du kan også dele Qassit
via for eksempel en USB-nøgle.
CSR Greenland
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UDDANNELSE

Meningen med at gå i skole
Hvad er det lige, pointen er med at skulle stå op, når
man sover allerbedst for at terpe matematiske ligninger, engelske verber, fysiske formler og Europas hovedstæder? Hvad kræver det at have et arbejde? Hvad
skal jeg bruge en afgangseksamen til? Og hvordan vil
en uddannelse ændre min fremtid?
Selv om der er flere og flere unge grønlændere, der
vælger at fortsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolen, så er der stadig lang vej igen til at opfylde behovet for uddannet og faglært arbejdskraft her i landet.
Grønlandske virksomheder oplever udfordringer med
at rekruttere veluddannede medarbejdere på trods af
en voksende arbejdsløshed, og det er baggrunden for,
at CSR Greenland har valgt at søsætte et større samarbejdsprojekt på uddannelsesområdet i 2014 på tværs
af sektorer.
Eleverne skal have en bedre forståelse af arbejdsmarkedet, de skal kende til flere erhverv og uddannelser,
de skal opnå et højere ambitionsniveau og helt konkret
skal de deltagende virksomheder og skoler sammen
udvikle retningslinjer for erhvervspraktik, virksomhedsbesøg m.m.
I første omgang vil omkring fire skoler og en række
virksomheder i deres område deltage i projektet, der
skal videreudvikles lokalt, og projektdeltagerne skal i
fælleskab definere konkrete mål og succeskriterier.
Stort fravær og manglende samarbejde
Under forarbejdet til projektet, hvor CSR Greenland talte med blandt andre virksomhedsledere og skoleledere, var der bred enighed om, at udfordringerne blandt
andet handler om manglende disciplin, stort fravær,
24

CSR Greenland

manglende forståelse for meningen med at gå i skole,
ringe brobygning mellem folkeskolen og uddannelsesinstitutionerne, manglende eller dårlig ledelse på nogle
skoler og mangel på viden om uddannelsesmuligheder
og viden om erhvervslivet hos såvel elever som vejledere.
Den situation er der naturligvis mange forklaringer på
og årsager til, og vigtigst var det da også, at interessenterne også var enige om, at der blandt virksomhederne er en udbredt vilje til at engagere sig og bidrage
til bedre forhold på uddannelsesområdet, ikke mindst
med en bedre dialog.
Valgte 8.-10. klasse
Efterfølgende blev de samme emner taget op på CSR
Greenlands møder med erhvervsfolk på kysten. Siden
gennemførtes flere workshops for at få konkrete ideer
og forslag på banen, inden CSR Greenlands bestyrelse
kunne prioritere blandt en lille håndfuld mulige projekter med forskellige målgrupper.
Valget faldt som nævnt på ”Skolerne ud på virksomhederne – virksomhederne ud på skolerne”, der er rettet mod ældstetrinnet i folkeskolen, primært 8. og 9.
klasserne. Ved at gøre en ekstra indsats her er målet,
at flere af de unge får en bedre fornemmelse for egne
muligheder, de kan nå at engagere sig i de to sidste år
af folkeskolen, de får forhåbentlig skabt nogle fremtidsdrømme og får samtidigt et indtryk af de krav, der stilles
i erhvervslivet. Ved implementeringen af projektet vil
både virksomhedernes ledelser og medarbejdere samt
skolernes ledelser, lærere, vejledere og ikke mindst elever blive involveret. Projektstart vil være folkeskolen året
2015/2016.

Kalaallit Nunaanni nioqqutinik illit pilersuisut
Din lokale leverandør i Grønland

LOKALE BUTIKKER

LOKALT ENGAGEMENT

• Lokale lagre
• Lokale muligheder
• Lokale løsninger

• Grønlandsk aktieselskab
• Medlem af CSR Greenland
• Partnerskab med MIBB

PROJEKT LØSNING

LOGISTIK LØSNING

• Professionelt back up
• Grønlandsk erfaring
• Sparringspartner

• Professionel håndtering
• Optimal emballering
• Fragtoptimering

STARK Kalaallit Nunaat A/S
STARK Nuuk

STARK Qaqortoq

STARK Sisimiut

Box 140 • 3900 Nuuk
Telefax 32 40 15
Telefon 38 37 70

Box 339 • 3920 Qaqortoq
Telefax 64 18 15
Telefon 38 37 30

Box 469 • 3911 Sisimiut
Telefax 86 59 15
Telefon 38 37 40

STARK Aasiaat

STARK Ilulissat

STARK Grønland

Box 99 • 3950 Aasiaat
Telefax 89 19 15
Telefon 38 37 50

Box 507 • 3952 Ilulissat
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Lokal CSR-rådgivning
med vindue til verden
Deloitte er Grønlands største revision- og rådgivningshus med mere end 20 ansatte og
40 års erfaring med grønlandsk erhvervsliv. Vi hjælper virksomheder - store som små - med
at komme i gang eller videre med CSR-agendaen. Deloitte er medlem af CSR Greenland.
Kontakt: Anne Mette Christiansen amchristians@deloitte.dk
og Peter Angutinguak’ Wistoft pwistoft@deloitte.dk
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Brug for alle

LEIFF JOSEFSEN

hænder
Når Paneeraq kommer i revalidering efter en længere
sygdomsperiode, når unge Minik i løbet af en arbejdsprøvning finder ud af, at det er en fed fornemmelse at
blive anerkendt for sin indsats, og når den handicappede Pipaluk går på arbejde fire timer hver dag og knokler til hun bliver træt, så er det succeshistorier for både
arbejdspladser, samfund og de enkelte borgere.
At udvikle et rummeligt arbejdsmarked med plads
til og brug for alle er et vigtigt indsatsområde for CSR
Greenland og medlemsvirksomhederne. Virksomhederne ønsker at inkludere alle de som i et eller andet
omfang kan bidrage med arbejdskraft og kompetencer, i den grønlandske arbejdsstyrke. Målet er at
sænke antallet af borgere, der udelukkende lever af
passiv, offentlig forsørgelse, og udnytte de evner, den
enkelte kan bidrage med. Alle udviklingstendenser
går i retning af, at vi bliver færre til at forsørge flere, så
der er brug for alle hænder.
Flere bidrag
Der fandtes i 2012 ifølge Grønlands Statistik i alt ca. 12.000
mennesker i Grønland, som ikke var i beskæftigelse, på
trods af at de er inden for den sædvanligvis arbejdsdygtige alder 18-64 år. Det svarer til cirka en tredjedel
af den fastboende befolkning i aldersgruppen. En del
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af disse er af forskellige grunde ikke i stand til at have
et arbejde, men et ukendt antal kan godt bidrage med
deres arbejdskraft, om end ikke nødvendigvis på fuldtid, hvis man som arbejdsgiver tænker utraditionelt og
giver dem en chance.
Fordel for alle
Der eksisterer en række ordninger med tilskud til virksomheder, der ansætter folk på særlige vilkår. Det er fx revalideringsforløb, arbejdsprøvninger og flexjob. Fælles
for ordningerne er, at de har til formål at få sluset mennesker ud på arbejdsmarkedet, som ellers ville være på
offentlig hjælp. For at det kan lykkes, skal der være fordele for alle involverede. Den pågældende ansatte skal
have en økonomisk gevinst i forhold til fx førtidspension,
virksomheden skal belønnes for det ekstraarbejde, der
oftest er forbundet med at inkludere en medarbejder
på andre vilkår end en traditionel ansættelse, og samfundet vil naturligvis spare penge via færre udgifter til
overførselsindkomster og højere skatteindtægter, når
den pågældende i et omfang kan forsørge sig selv.
På de næste sider vil flere ordninger blive beskrevet, og der er konkrete historier om virksomheder, der
har erfaringer med at bidrage til et mere rummeligt
arbejdsmarked.

LEIFF JOSEFSEN

Vi efterlader stadig for mange,
som har mistet en mere permanent tilknytning til
arbejdsmarkedet – eller aldrig har fået adgang
til arbejdsmarkedet. Jeg tænker på de
langtidsledige, på de personer der kun har en
delvis arbejdsevne og på de unge, der slet ikke
har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. At gøre
noget (grundlæggende og blivende) ved den
situation kræver et inkluderende og rummeligt
arbejdsmarked. Det skabes først og fremmest
gennem nye samarbejdsformer mellem private
virksomheder, det offentlige og de faglige
organisationer. Lad mig gøre det klart: Det haster!”
Borgmester Asii Chemnitz Narup
CSR-konferencen Det rummelige Arbejdsmarked, nov 2014

INKLUSION

Vigtigt at være en
del af lokalsamfundet
– Vi har da lavet kampagner, hvor vi fx giver et beløb til
en børneorganisation for hver burger, vi serverer i en vis
periode, og vi har også sponsoreret nogle overnatninger
ved flere lejligheder, men for mig bliver det bare let en
omgang lir og fine ord at kalde det vores CSR-arbejde.
Ordene kommer fra Anette Grønkjær Lings, direktør
på Hotel Sisimiut. For hende er det først og fremmest
på personaleområdet, involveringen i samfundet kan
mærkes. Hotellet har 35-40 ansatte, afhængig af sæsonen. For det meste er tre af dem elever i henholdsvis
køkkenet, restauranten og receptionen, og derudover
er der oftest tre revalidender fra kommunen ad gangen
– mennesker, som på grund af sygdom, handicap eller
lignende ikke kan bestride et normalt job.
– Det er forskelligt, hvor meget de kan arbejde på en
uge, og det er forskelligt, hvad de kan lave. Men vi gør
meget ud af at finde et stykke reelt arbejde at sætte
dem til, og så går de som regel sammen med en af de
fastansatte. Når de er revalidender, indgår vi en aftale
med kommunen, som yder tilskud til deres løn – mest i
starten af opholdet og så gradvist mindre tilskud mod
28

CSR Greenland

slutningen af opholdet, hvor de typisk også kan klare
mere selvstændigt arbejde, og vi har flere gange beholdt de ansatte efter tilskudsperioden, fortæller Anette Grønkjær Lings.
For denne medarbejdergruppe laves der individuelle
aftaler om mødetider, arbejdsopgaver og så videre.
– De skal også komme til tiden lige som alle andre ansatte og huske at melde sig syge, hvis de ikke kan komme en dag. Jeg vil dog ikke afvise, at snoren måske er
lidt længere for dem, men når der er problemer, så bruger vi meget tid på samtaler med dem og finde frem til
løsninger, alle kan leve med, så de får en fornemmelse
af, at der er brug for dem, fortæller hoteldirektøren.
Selvværd og livsindhold
Revalidenderne er bare en af de særlige grupper ansatte på Hotel Sisimiut. Ud over dem er der andre, der
på lidt mere uformel vis kommer og hjælper til med
mindre opgaver, som giver dem selvværd og livsindhold. Her er der tale om mennesker, som i en traditionel
opfattelse er uarbejdsdygtige, men som sagtens kan

Anette Lings

lave lidt som at flytte kasser eller hjælpe til med oprydningen i køkkenet og være en del af fællesskabet på arbejdspladsen, ligesom de selvfølgelig dagligt deltager i
den næsten hellige formiddagskaffe for alle ansatte på
hotellet, hvor stort og småt bliver vendt. I det hele taget
er kommunikationen mellem medarbejderne et vigtigt
aspekt i arbejdet på den rummelige arbejdsplads:
– Det nytter jo ikke noget, at direktøren får en ide om,
at nu skal der en håndfuld nye kolleger ind på helt særlige vilkår og på andre betingelser end de øvrige ansatte,
hvis ikke de berørte kolleger og afdelingsledere er med
på tanken. For mig er det helt afgørende, at det netop
er fx køkkenchefen, oldfruen eller øvrige ledere, der hver
især tager stilling til, om de har overskud og behov for
den særlige medarbejder. Der skal jo være et stykke
arbejde, der skal gøres og der skal også være lyst til at
tage sig lidt ekstra af vedkommende, så uden kollegernes accept ville det mislykkes. Heldigvis er det sjældent
et problem, og jeg tror, at vi alle har det godt med at
hjælpe nogle mennesker videre i deres liv, siger Anette
Grønkjær Lings.

PIA C. BANG

For os på hotellet
handler CSR mere
om den måde, vi
opfører os på og
behandler hinanden i
hverdagen, og her er
det helt naturligt for os
at engagere os meget
direkte i det samfund,
vi er en del af.”

Ida er en af de ansatte på en særlig
ordning på Hotel Sisimiut. Hun kommer hver
dag og hjælper i køkkenet hos køkkenchef
Tina Severinsen. Ida deltager også i de
daglige personalemøder.

Der findes flere forskellige ordninger, hvor virksomheder og det offentlige samarbejder om
at få flere i arbejde på særlige vilkår. Det er
kommunerne, der står for administrationen af
ordningerne. Nedenstående er ikke en udtømmende liste over mulighederne, men kan
tjene som inspiration.
REVALIDERING: har til formål at hjælpe mennesker med en begrænsning i arbejdsevnen til at
komme ind på arbejdsmarkedet og (gen-)opnå
muligheden for selvforsørgelse. Revalidering er
redskabet til at afdække arbejdsevnen og kvalificere med henblik på en ny arbejdssituation.
VIRKSOMHEDSREVALIDERING: arbejdsprøvning, oplæring og uddannelsesforløb i private eller offentlige virksomheder. Der ydes
løntilskud på mellem 20 og 80 procent af
lønnen til virksomheden.
FLEKSJOB: ansættelse med løntilskud af personer, der ikke har en fuld arbejdsevne i behold,
men som kan gøre en indsats på fleksible vilkår.
En mulighed for, at personer, der ikke modtager
pen-sion og som har varige begrænsninger i arbejdsevnen, kan blive beskæftiget på arbejdsmarkedet. Løntilskuddet på op til 50 procent.
CSR Greenland

29

MILJØ

At arbejde med miljø i Grønland
Når de grønlandske virksomheder søger inspiration til deres miljøarbejde, kigger de ofte til Danmark. Her er god
inspiration at finde – men også en række forskelle, som
betyder, at ikke alle erfaringer kan direkte overføres. For
eksempel har Grønland mange steder vandkraft som
energiforsyning, der er ikke de samme affaldssorteringeller spildevandshåndteringsmuligheder i Grønland.
Næsten alt skal importeres og transporteres lang vej.
CSR Greenland har især med samarbejdsprojektet
med Verdensnaturfonden WWF, Clean Greenland –
Green Companies (se artikel andet sted i magasinet),
sat fokus på at finde de områder, som er særligt relevante for virksomhederne i Grønland at arbejde med
for at sikre, at de lægger fokus de rigtige steder.
Mindre og renere energi
At bruge mindre energi kan give rigtig god mening
ud fra et økonomisk perspektiv i hele Grønland, også
i vandkraftbyerne. Uden for vandkraftbyerne er det
særligt vigtigt med energireduktion for også at få en
væsentlig miljømæssig påvirkning. Som virksomhed
kan det ofte betale sig at få lavet en professionel energigennemgang, der peger på mulige forbedringer og
muligheder for reduktion af energiforbruget.
En anden mulighed for at få renere energi er at finde alternative energikilder. Flere virksomheder har allerede sat solceller op for at skabe mere miljøvenlige
energikilder og samtidig spare på elregningen. Det er
samtidig et meget tydeligt tegn på, at virksomheden
arbejder med miljø.
Effektivisér brugen af olie og brændstof
Et af de områder, der virkelig gør en forskel miljømæssigt,
er besparelser på olie og brændstof. Her er der både
markante miljømæssige og forretningsmæssige fordele
at hente. For virksomheder som fx Air Greenland og Royal Arctic Line er effektiv planlægning central for at spare
brændstof og dermed penge. En anden mulighed er at
skifte til elbiler og -maskiner. Enkelte virksomheder er kommet i gang med elbiler, særligt i Nuuk, hvor kombinationen af vandkraft som energikilde, korte afstande og mulighed for at få elbilerne serviceret gør det til et nemt og
enkelt valg, hvis man gerne vil gøre en forskel for miljøet.
Sortér affaldet
Det er ikke alle affaldsfraktioner, der kan håndteres alle
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steder i Grønland – derfor er det ikke alle steder, det
giver mening at sortere affaldet i mange fraktioner.
Kemikalier, rester af maling, batterier og andet farligt
affald bør dog være et fokusområde for alle grønlandske virksomheder. Netop på farligt affald har alle byer
mulighed for ansvarlig bortskaffelse. For at sikre at farligt
affald faktisk bliver indsamlet, er det vigtigt at få oplyst
medarbejderne om, hvad farligt affald er og hvordan
det skal håndteres. Det giver både mening i forhold til
håndtering af farligt affald på arbejdspladserne og giver samtidig viden, som medarbejderne kan tage med
hjem i husholdningerne.
Reduktion af spild
Ud over at håndtere affald, som er generet allerede, så
er den klart vigtigste indsats at reducere mængden af
affald. Grundlæggende handler det om at kortlægge
ens materialeforbrug og finde ud af, hvilket produkter,
vi får ind og hvordan vi bruger dem.
Et eksempel er virksomheder, som køber store mængder af byggematerialer i Danmark. En grundig gennemgang og fokus på at udbytte materialer optimalt,
undgå fejl og ’spildte’ materialer kan betyde markant
mindre materialeforbrug, og dermed færre materialer,
der skal sejles til Grønland og færre ting, der skal smides
ud – godt for miljøet og for bundlinjen.
Genbrug kontoret
En anden måde at begrænse spild på, er ved at tænke i
genanvendelse – er der nogen, der kan bruge det, vi har
til overs? Grønland har en tradition for loppemarkeder,
og måske virksomheden kan sælge brugte kontormøbler, printere, computere, lamper, møbler fra lejligheder
eller lignende til en god pris. Det begrænser behovet for
import, og giver samtidig mindre affald.
Det kan også være at virksomhedens overskydende materialer kan blive til en forretningside i sig selv.
Hvis Permagreen f.eks. sælger overskydende materialer til private, så er der endnu mindre spild, som skal
håndteres som affald og færre materialer, der skal
transporteres til Grønland. Madspild kan på samme
måde håndteres ved at have godt styr på udløbsdatoer – og overveje hvordan maden inden udløb
kan sælges billigere, indgå i en donation eller måske
laves til mad, der sælges i stil med ’Rub og Stub’ konceptet i Danmark.

Flere af virksomhederne
var allerede i gang, før projektet
begyndte, mens andre først nu prøver
kræfter med miljøledelse i deres
virksomhed. Men alle går de til
opgaven med en iver og virkekraft,
der må inspirere virksomheder i hele
Grønland og føre til stolte
medarbejdere, der kan dele historierne
om, hvad deres arbejdsplads gør for at
passe på miljøet med familie og venner.”
Gitte Seeberg, generalsekretær for WWF Danmark
om deltagerne i projektet Clean Greenland
– Green Companies

MILJØ

Grøn ledelse betaler sig
Forbruget af flybrændstof er mindsket med 140.000 kg
på et år ved blandt andet at flyve langsommere. Der
printes på begge sider af papiret. For buschaufførerne
er der gået sport i at køre miljørigtigt. Der opsættes solceller og smides mindre mad ud.
Initiativerne og de konkrete resultater er opnået af
de deltagende virksomheder i projektet Clean Greenland – Green Companies. Det er et treårigt samarbejde
mellem CSR Greenland og WWF Verdensnaturfonden
om strategisk miljøledelse. Projektet skal bidrage til, at
miljøbelastningen fra de deltagende virksomheder bliver mindre. Det sker gennem opbygning af kapacitet i
virksomhederne til at håndtere miljøindsatsen.
I projektets første år har virksomhederne oprettet interne miljøteams og gennemført en række konkrete
miljøtiltag, som kan betragtes som lavthængende frugter, der let kan skabe målbar effekt.
Projektet fokuserer samtidig på at hjælpe de deltagende virksomheder til at kommunikere deres miljøindsats og dens resultater til medarbejdere, kunder,
myndigheder, medier og andre interessenter. Målet er,
at de deltagende virksomheder sparer penge og ned-

sætter CO2 udledning, bliver trendsettere og præger
den måde, vi ser miljøudfordringerne på og hermed
udviklingen af de grønlandske samfund
– Vi ved godt, at vi ikke ændrer verden med syv
virksomheder alene. Men hvis vi kan passe på miljøet
samtidig med at det har en målbar, positiv effekt på
bundlinjen er det noget, som vil vinde genklang i bestyrelseslokaler og på direktionsgangene fra Qaanaaq i
nord til Nanortalik i syd. Og det er det, der er meningen.
Så vil andre følge trop. Så vil andre installere solceller,
få elbiler og printe på begge sider af papiret. Og så
er det, det begynder at rykke. Det har Grønland – og
verden – brug for. Vi lever af naturen og det dens økosystemer stiller til rådighed – og derfor er det så vigtigt,
at vi passer på den, siger WWFs generalsekretær Gitte
Seeberg til magasinet ”På vej mod et renere Grønland”,
der fortæller om resultaterne efter projektets første år.
Hold fast i ambitionerne
Nuup Bussii er med i projektet for at holde sig selv fast
på ambitionerne og fordi de tror på, at gennem samarbejde bliver to plus to mere end fire. Det giver energi at

Sådan et projekt som det her er
en rigtig god motivationsfaktor
for os. Det holder os på tæerne,
og så får vi også en god sparring
med de andre virksomheder.
Det er jo sådan noget man siger:
’Det vil vi gerne’ – men så
glemmer man det lidt, når det
bliver hverdag. Så vi bliver
tvunget til at holde fokus på
det igennem dette projekt."
Michael Driefer, administrerende direktør i Nuup Bussii til
magasinet ”På vej mod et renere Grønland.

32

CSR Greenland

dele erfaringer, viden og ideer med andre og løfte i flok.
Selskabets mål er blandt andet at spare fem-ti procent benzin om året. Det vil give en årlig besparelse på
omkring 150.000 kr og nedsættelse af udledning af CO2
på op til 90 ton.
GrønlandsBANKEN arbejder med miljø og klima på
flere niveauer. Dels tilbyder banken sine kunder attraktive lån til miljøvenlige investeringer som fx energirigtige
biler eller renovering af boliger. Dels ønsker banken at
være et godt eksempel for sine kunder. Derfor bliver der
opsat solceller på flere af bankens afdelinger, bygninger energirenoveres løbende, al overskydende mad fra
kantinen i Nuuk gives til byens hjemløse-herberg m.m.
Projektet Clean Greenland – Green Companies er en
integreret del af det overordnede projektsamarbejde
Saligaatsoq – Avatangiiserik, som drives af CSR Greenland og er beskrevet nærmere i artiklen ”Sammen gør
vi en større forskel."

Clean Greenland – Green
Companies deltagere:
Air Greenland
Royal Arctic Line
Nuup Bussii
Permagreen
GrønlandsBANKEN
Kalaallit Nunaanni Brugseni
Grønlands Arbejdsgiverforening
Projektet er delvist finansiseret af
VEK-puljen, der hører under Departementet for Miljø, Natur samt
Justits og har til formål at støtte udviklingsprojekter inden for vedvarende energi, energieffektiviseringer og klima.

CSR Greenland
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Elbiler

– for økonomiens
og miljøets
skyld
Da Nukissiorfiit i slutningen af 2014 fik leveret to elvarebiler af mærket Nissan, var det en direkte følge af en
strategisk beslutning, taget af selskabets ledelse, om at
udskifte de diesel- og benzindrevne biler med elbiler,
hvor det giver mening.
– Dette er et led i vores aktiviteter inden for samfundsansvar, fortæller Michael Pedersen, konstitueret energidirektør i Nukissiorfiit, og han fortsætter:
– For os handler samfundsansvar om at vise vejen inden for energieffektivitet og prioritering af vedvarende
energiløsninger. Nukissiorfiit købte for to år siden to elbiler for at teste og opbygge en erfaring med elbiler her
i landet, og bilerne har vist sig at være så velegnede til
vores behov, at vi nu har valgt at tilføje elbilerne i vores
flåde af arbejdsbiler. Det langsigtede mål er at skifte fle-

34

CSR Greenland

re af vores benzin- og dieseldrevne biler ud med elbiler,
når kravene tillader det, pointerer Michael Pedersen.
Han forventer, at varebilerne bliver udskiftet til elbiler
løbende, når behovet opstår, og først og fremmest i byerne Nuuk, Ilulissat, Sisimiut og Qaqortoq. Der vil dog
ifølge energidirektøren være steder, hvor vejene er i så
dårlig stand eller der er behov for at køre ”off road”,
at eksisterende elbilmodeller ikke vil kunne klare strabadserne, men særligt i byer med vandkraft vil det give
mening at skifte til elbiler.
– Den strategiske beslutning om at skifte en del af varebilerne til elbiler er sket på baggrund af lige dele økonomi og miljøhensyn, da bilerne er billigere både i drift
og anskaffelse, lige så vel som de er miljørigtige, siger
Michael Pedersen.

Bæredygtigt
fiskeri

For Royal Greenland er fiskeri det
naturlige omdrejningspunkt for
vores CSR arbejde. Bæredygtigt
fiskeri er af største betydning for
os, da det er grundlaget for vores
forretning. Bæredygtig udnyt
telse af havets ressourcer sikrer
langsigtet beskæftigelse, effektiv
investering for virksomheden og
dermed for Grønland.
For os betyder bæredygtigt
fiskeri sunde bestande, som
fiskes og forvaltes med hensyn
tagen til miljømæssige, økono
miske og sociale aspekter.

www.royalgreenland.com
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Sammen gør vi
en større forskel
Året var 2011, det var forår i Nuuk, sneen smeltede, dagene blev længere og lysten til at opholde sig udendørs
bredte sig. Sådan var der også for musiker Mads Lumholdt, der dog blev irriteret over mængden af affald, der
nu kom til syne i grøfter, på byens grønne områder og
langs vejene. Han tog initiativ til at samle en række virksomheder, der stillede medarbejdernes arbejdskraft til
rådighed og en junieftermiddag vrimlede det med mennesker, der iført arbejdshandsker og godt humør samlede adskillige tons affald i sorte sække og containere.
Året efter bredte oprydningsdagen sig, og flere virksomheder meldte sig under skraldefanerne, og projektet greb efterhånden om sig. Siden har CSR Greenland
overtaget planlægningen og koordineringen af den
årlige oprydningsdag. Den 3. juni 2014 blev oprydningsdagen afviklet for fjerde gang i Nuuk. I alt omkring
450 medarbejdere fra knap 30 offentlige og private
arbejdspladser bevæbnede sig med sorte sække og
handsker, og resultatet i løbet af et par timer var næsten 30 ton affald fjernet fra Nuuk og omegn og kørt til
forbrændingen. To dage senere var der en tilsvarende
oprydning i Sisimiut og to uger senere blev det gennemført i Ilulissat. Begge steder blev arrangementet til i
sæt samarbejde mellem CSR Greenland og de respektive kommuner. Derudover har boligselskabet INI arrangeret tilsvarende oprydningsdage i deres afdelinger i
flere byer. CSR Greenland håber, at endnu flere byer
og virksomheder vil deltage fremover og at projektet
med tiden vil udvikle sig til en national oprydningsdag.
Nu på mange niveuer
Oprydningsdagen er et meget konkret eksempel på
det overordnede og holdningsskabende projektsamarbejde, CSR Greenland har med en række forskellige partnere under navnet Saligaatsoq-Avatangiiserik
(sundt miljø). Ud over den meget håndgribelige fjernelse af affald, så arbejder deltagerne fra både den
offentlige og private sektor nu på mange forskellige
niveauer med at øge bevidstheden om Grønland miljømæssige udfordringer og krav om ansvarlighed. Der
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arbejdes både på politisk niveau, med strategisk miljøledelse i virksomhederne og generel holdningsbearbejdelse hos borgerne.
Under Saligaatsoq-Avatangiiserik findes der som
nævnt en række forskellige projekter ud over oprydningsdagen. Et af dem er Clean Greenland – Green
Companies, der er et treårigt samarbejde mellem syv
grønlandske virksomheder og Verdensnaturfonden
WWF om strategisk miljøledelse. Dette projekt er omtalt
i artiklen ”Grøn ledelse betaler sig” her i magasinet.
Derudover har Departementet for Miljø og Natur gennemført kampagnen ”Qujanaq”, der handlede om at
få folk til at bruge skraldespandene i stedet for at smide

affald i naturen. Der er et projekt i gang med at producere plakater til samtlige kontorer i Grønland med opfordring til spare på energien, mindske ressourceforbruget og andre miljøtiltag. Andre arbejdsgrupper er i de
indledende faser i forhold til fx at undersøge muligheden for at virksomhederne i højere grad vælger elbiler.
Sidste år blev Saligaatsoq-Avatangiiserik nomineret til
Nordisk Råds Natur- og miljøpris, ikke mindst på baggrund
af det unikke samarbejde på tværs af den offentlige og
private sektor. Styregruppen for projektsamarbejdet holder kvartalsvise møder med gensidig erfaringsudveksling, opdatering på hvordan det går med de enkelte
projekter, ideudvikling og søsætning af nye projekter.
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Fra mad til muld
Forbrændingsanlægget i Sisimiut kan ikke længere følge med mængden af brændbart affald fra byen, så en
indsats for at minimere belastningen på anlægget er
helt nødvendig. Løsningen er sortering og genbrug, og
Qeqqata Kommunea har de seneste par år sat gang i
flere projekter med disse elementer og med både offentlige og private samarbejdspartnere.
– Otte steder i byen er der i samarbejde med boligselskabet INI opstillet runde containere til henholdsvis flasker og glas i den ene og til dåser i den anden. Dåserne
bliver presset sammen og sendt til genbrug i Danmark
af det selskab, der driver vores jerndump – og glasset
knuser vi og tilsætter som fyldmateriale, når vi laver
asfalt, fortæller Martin Jungersen, der er sektorleder i
kommunens driftsafdeling i Sisimiut.
Det har været en udfordring at vænne borgerne til
at tage deres flasker, glas, konservesdåser og lignende
med hen til de letgenkendelige ”bobler” frem for at
smide dem i den almindelige skraldespand derhjemme som hidtil, men både traditionelle oplysningsfoldere
og mere moderne tegneserier har været med til at øge
miljøbevidstheden hos folk i Sisimiut, og nu er flaske- og
dåsecontainerne også på vej i kommunens anden hovedby, Maniitsoq.
Mens borgerne altså allerede har haft et par år til at
vænne sig til denne form for sortering og genbrug i Sisimiut, så er det helt nyt at skulle sortere sit husholdningsaffald. I efteråret 2014 har kommunen igangsat et pilotprojekt, som også har til formål at nedbringe mængden
af det affald, som når frem til forbrændingsanlægget.
Pilotprojektet går ud på, at en række virksomheder, institutioner og en hel INI-boligblok har fået udleveret to
slags skraldespande og en udførlig vejledning for at sor-
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tere først og fremmest madaffaldet fra det øvrige husholdningsaffald som fx. emballage.
– Det indsamlede organiske affald skal så komposteres,
hvilket foregår i lukkede containere, så processen kan
køre året rundt. Efter planen vil det tage omkring otte
uger, fra affaldet kommes i containeren, til det er omdannet til muldjord, som er en mangelvare på disse kanter.
Pilotprojektet med sorteringen af husholdningsaffaldet er en del af kommunens store bæredygtighedsprojekt, og Martin Jungersen tror da også på, at det – såfremt det bliver en succes – har store perspektiver for
ikke mindst affaldshåndteringen i bygderne. Her bliver
det meste affald brændt i åbne anlæg, og det vil give
god mening at begrænse mængderne mest muligt.
Hvis man her sorterer fx glas og flasker fra og genbruger
det som fyldmateriale ved vejarbejde, vil afbrændingen belaste miljøet mindre.

Mulden vil så enten blive brugt
til at gøre byen pænere, eller
måske vil vi tilbyde, at folk kan
hente det gratis som en slags
tak for affaldssorteringen, og
så har man lige pludselig
mulighed for at dyrke egne
grøntsager og lignende"
Sektorleder Martin Jungersen

Bred vingerne ud
- og bliv klar til en verden
af muligheder
Er du på vej ud i verden?
Lige nu kan vi tilbyde en praktikplads
som tjener. Kontakt receptionen for
yderligere oplysninger.

En uddannelse på Hotel Arctic
kan bringe dig jorden rundt
Hotelbranchen i Grønland tilbyder uddannelser særligt indenfor Restauration,
køkken og reception. Alle uddannelser veksler mellem teori og praksis.
Den teoretiske del finder delvist sted på Levnedsmiddelskolen INUILI i Narsaq og
senere på Teknisk skole i Aalborg. Uddannelserne afsluttes med dansk svendebrev. Som faglært, er svendebrevet din adgangsbillet til restaurations- og hotelbranchen i hele verden.
Hotel Arctic har en lang tradition som praktiksted for disse uddannelser. Konstant
er der ca 10 unge dobbeltsprogede (gr/dk) elever i gang med at uddanne sig
til enten kok, tjener eller receptionist.
Læs mere om disse muligheder på www.inuili.gl
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Ilulissat

★ ★ ★ ★ ★
4-star hotel / 5-star conference facilities

1984 - 2014

Postboks 1501· DK-3952 Ilulissat · Grønland
Tel.: +299 94 41 53 · www.hotelarctic.com · E-mail: booking@hotel-arctic.gl

Skaber værdi med CSR

I Arctic Import er social ansvarlighed en naturlig del af forretningsdriften. Vi har
selskaber såvel i Danmark som i Grønland, og betaler selskabsskat i begge
lande. Vi har altid lagt vægt på at bruge lokal arbejdskraft – i en sådan grad,
at kun ganske få af virksomhedens 80 medarbejdere i Grønland, ikke er lokale.
Desuden uddanner vi lærlinge og trainees både i Grønland og i Danmark.
I Arctic Import støtter vi lokale sociale initiativer for kunder og samarbejdspartnere samt for lokalsamfundet i bred forstand – herunder initiativer fra Røde Kors
samt lokale børneprojekter.
Arctic Import er A-medlem af CSR Greenland.

CSR aqqutingalugu naleqartitsineq

Arctic Import-imi CSR - tassa inuiaqatigiinni akisussaaqataaneq naliginnaasumik
suliffeqarﬁup ingerlatsineranut ilaavoq. Danmark-imi suliffeqarﬁuteqarnerup saniatigut aamma Kalaallit Nunaanni suliffeqarﬁuteqarpugut, nunanilu taakkunani
aamma suliffeqarﬁttut akileraartarluta. Pingaartittuaannarparput sumiifﬁnni
pineqartuni sulisorisinnaasat nunaqavissuunissaat - ima annertutingaluni, Kalaallit Nunaanni sulisorineqartut 80-t akornanni sulisut nunaqavissuunngitsut
ikittuinnaallutik. Tamatuma saniatigut aamma Kalaallit Nunaanni Danmark-imilu
ilinniartuuteqartarpugut aammalu suliffeqarﬁmmi ilinniaatigaluni sungiusartoqartarluta.
Arctic Import-imit sumiifﬁnni pisisartuvut aamma suleqativut aqqutingalugit
inuiaqatigiinni suliniutinut tapersersuisarpugut aammalumi pifﬁnni aaliangersimasuni aamma naliginnaasumik suleqataasarluta - taaneqarsinnaasut ilagivaat
suliniutit Røde Kors-imit ingerlanneqartut aammalu allat sumifﬁinni aaliangersimasuni meeqqat pillugit suliniutit suleqataafﬁgalutigit.
Arctic Import CSR Greenland-imi A-tut ilaasortaavoq.

- Hurtigt, Sikkert og Nemt! -

SUNDHED

Sundhed
er ikke en
privat sag

Kan man som virksomhed overhovedet tillade sig at
blande sig i medarbejdernes sundhed? Er det ikke en
privat sag, om man ryger, er overvægtig eller foretrækker sofaen frem for spinning? Det kan man hævde, men
på den anden side glemmer man også, at arbejdsgiverne ofte påvirker deres medarbejderes sundhed negativt ved fx at give dem meget stillesiddende arbejde
eller modsat at slide dem op med hårdt fysisk arbejde,
ved at tilbyde kage og sodavand i kantinen eller lignende. Derfor er det ikke blot en ret, men en pligt for virksomhederne at blande sig i medarbejdernes sundhed
og trivsel.
Sundhed og trivsel er et fokusområde for mange af
CSR Greenlands medlemsvirksomheder, fordi der kan
være meget at hente på bundlinjen ved at tilbyde sine
ansatte sundhedsfremmende initiativer som fx motionsordninger, sund mad i kantinen og lignende. Medarbejderen får det bedre selv, det offentlige kan spare penge på forebyggelse og behandling, og virksomheden
får mere stabile og effektive medarbejdere med mindre sygefravær og større tilfredshed og produktivitet.
Sundhedsledelse er ofte opdelt i fem områder; kost,
rygning, alkohol, motion, stress og trivsel, og for at få de
bedste resultater anbefales virksomhederne at arbejde
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strategisk med de områder, der giver mest mening for
netop dem. At arbejde strategisk vil i denne sammenhæng sige
• At tænke sundhed som en del af virksomhedens
værdisæt
• At tænke sundhed ind i ledelsesmæssige beslutninger
• At udarbejde målsætninger og måler, om de nås
• At gøre sundhedsfremme til en del af den daglige drift
Det er ikke nyt for grønlandske virksomheder at beskæftige sig med medarbejdernes sundhed. Der findes en
lang række initiativer i de enkelte selskaber, og i løbet
af 2014 har CSR Greenland afholdt flere arrangementer
med det emne for sine medlemmer, ligesom organisationen har gennemført en undersøgelse blandt en lang
række grønlandske virksomheder om deres indsats på
sundhed og på den baggrund udarbejdet et inspirationskatalog til virksomhederne med en række ideer til
aktiviteter. Kataloget indeholder gode argumenter for
at arbejde med sundhedsledelse, praktiske værktøjer til
hvordan man gør, og sidst men ikke mindst flere eksempler på, hvad grønlandske virksomheder så rent faktisk
har gjort. Inspirationskataloget findes på CSR Greenlands hjemmeside, www.csr.gl.

Sundhedsfremme
på arbejdspladsen er den
kombinerede effekt af
arbejdsgivers, arbejdstagers
og samfundets samlede indsats
for at forbedre sundhed og
velbefindende hos den
almene befolkning.”
Luxembourg deklarationen, 1997

GRØNLANDSBANKEN

SUNDHED

Claus Skotte og Kenneth Fiil Christensen
fra GrønlandsBANKENS erhvervsafdeling
har deltaget i forskningsprojektet Take A
Stand, der er igangsat af Departementet
for Sundhed som et led i partnerskabsaftalen mellem departementet og CSR
Greenland.

Fitness, frugt og forsøgskaniner
Da GrønlandsBANKEN i 2013 besluttede at arbejde
mere struktureret med sundhed, blev som det første
nedsat en arbejdsgruppe. Gruppen bestod af medarbejdere med forskellige baggrund for at deltage; bl.a.
var HR og bankens CSR-styregruppe repræsenteret. På
baggrund af medarbejdernes input fra et spørgeskema blev der udarbejdet en aktivitetsplan for året.
Aktivitetsplanen dækkede bl.a. over oprettelsen af et
spinning-hold for medarbejderne. Det første hold trænede i tre måneder og nye hold er siden blevet oprettet.
– Ved at oprette et hold kun for vores medarbejdere,
fik vi flere af de medarbejdere med, som ellers aldrig
selv ville have mødt op i fitness centeret, hvilket helt klart
var et af succeskriterierne for os, siger Patricia Lund Olsen, HR-chef i GrønlandsBANKEN.
Der har i flere år været en 50/50 ordning med betalt
fitnessabonnement, og i 2013 blev dette udvidet til også
at omfatte kontingenter til diverse sportsforeninger. Derudover støtter banken også sine medarbejdere, hvis de
stiller op til DHL, firmafodbold eller lignende, ved at betale tilmeldingsgebyret.
Sunde alternativer
Maden i kantinen har været et vigtigt fokus med mulighed for at skabe nogle sundere alternativer for medarbejderne. Hvor der førhen blev serveret færdigblandet
salat, bliver der nu i stedet lavet en salatbar i kantinen,
som gør det muligt for medarbejderne selv at blande
deres salater. Efter en intern afstemning blev muligheden for sodavand til frokost afskaffet, ligesom wienerbrødet nu er blevet erstattet med frugt. For at mindske
indtaget af andre søde sager, stilles der frisk frugt, gulerødder og nødder frem til fri afbenyttelse hele dagen.

42

CSR Greenland

Forsøgskaniner i sundhedens tegn
I starten af 2014 blev GrønlandsBANKEN del af et forskningsforsøg hos Center for Interventionsforskning på Syddansk Universitet. Baggrunden for at sætte forsøget i gang
var bl.a. en undersøgelse, der viser, at den gennemsnitlige
medarbejder typisk sidder ned 11 timer om dagen.
Bankens baggrund for at deltage i forsøget var at
skabe fornyet fokus på sundhed og bevægelse, og
muligvis motivere flere medarbejdere til at benytte
sig af bankens sundhedstilbud. Forsøget undersøgte,
hvordan man kan mindske det stillesiddende arbejde i dagligdagen.
I forsøget var deltagerne fra banken delt op i to grupper, og alle blev vejet, svarede på spørgeskemaer omkring deres generelle sundheds- og helbredstilstand,
og fik målt deres taljemål. Derefter afholdtes møder
og workshops, hvor medarbejderne fik ideer og gode
råd til, hvordan de kunne mindske deres stillesiddende arbejde, bl.a. ved at holde stående møder og stå
op ved skrivebordet. Den ene gruppe medarbejdere
skulle forsøge at efterleve disse råd, og fik et såkaldt
accelerometer på, som kan måle medarbejdernes
bevægelser. Den anden gruppe skulle ikke efterleve
disse råd, og man kunne derfor sammenholde resultaterne for de to grupper, og vurdere hvorvidt det har
gjort en forskel.
GrønlandsBANKEN venter nu på de endelige resultater
af forsøget, men de umiddelbare erfaringer er, at det,
især i visse af bankens afdelinger, har skabt gode resultater, og at mange medarbejdere som følge har ændret
deres vaner og bevæger sig mere i dagligdagen.
Forsøget igang sat af Departementet for Sundhed og
CSR Greenland som et led i partnerskabsaftalen.

Royal Arctic Line
– a lifeline to society in Greenland
As the national shipping line in Greenland we offer:
· Ships and equipment designed for Arctic conditions
· Weekly service from Europe to Greenland
· Own terminal facilities, and personnel in
13 Greenlandic harbours
· Many years of experience in
navigating and operating in Arctic waters
· Quality and Safety certified ships and terminals

Peqqissutsit nittartakkami
Din sundhed på nettet

… inooriaaseralu
pitsaanerulersikkusullugu

Jeg har diabetes
… og vil gerne forbedre
min livstil

Imerpallaarpit?

Unitsitaasussanngorpunga

… imerpallaarnerlutit
misilitsigit

… napparsimavimmut suut
eqqaamassuakka?

Drikker du for meget?

Jeg skal indlægges

… test dit alkoholforbrug

… hvad skal jeg medbringe
til sygehuset?

Pujortassaarusuppunga
… sms-ikkut pujortassaarit!

Jeg vil gerne holde
op med at ryge
… start dit rygestop via sms

“PEQQIK.GL
TAKUUK

SE MERE PÅ
PEQQIK.GL

Peqqinneq nappaatillu pillugit atuarit, inuunerinnerulernissannullu siunnersorneqarlutit
Læs om sundhed og sygdom og få gode råd til en sundere livsstil

“

Sukkorpunga

Igennem de senere år er der sket en ændring i vores
måde at leve og bevæge os på, både her i Grønland
og mange andre steder i verden. De traditionelle, fysisk
krævende leveformer mindskes i takt med, at flere og
flere får et stillesiddende arbejde, som ikke altid opvejes
af en aktiv fritid. Faglærte, ufaglærte, fangere og fiskere er som regel mere aktive end dem, der har en længerevarende uddannelse, og denne udvikling mod
mere stillesiddende arbejde er farlig for vores helbred.
Det er en del af baggrunden for, at CSR Greenland
i maj 2012 indgik et partnerskab med det daværende
Departement for Sundhed. Partnerskabet danner rammen om flere forskellige konkrete samarbejdsprojekter
og sikrer, at parterne kender hinandens initiativer, planer og mål. En sundere livsstil med mindre sygdom og
større trivsel for den enkelte er målet til gavn for såvel
borgerne, deres arbejdspladser som samfundet generelt. Partnerskabet indebærer blandt andet, at der holdes kvartalsvise møder, hvor der tales om fælles initiati-

ver, deles ny viden og ideudvikles.
Som en del af Naalakkersuisuts folkesundhedsprogram, Inuuneritta II, arbejder departementet med følgende målsætning for indsatsen rettet mod virksomhederne:

Mål
At alle større arbejdspladser
med overvejede stillesiddende
arbejde sikrer, at medarbejderne har
mulighed for at være fysisk aktive i
arbejdspladsen
Arbejdspladsen – voksne

LEIFF JOSEFSEN

SUNDHED

Et sundt partnerskab
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Sundhedsfaglig konsulent Nadja
Frederiksen fra departementet orienterede på et netværksmøde med
CSR Greenlands medlemmer om
Naalakkersuisuts
folkesundhedsprogram Inuuneritta II, og hun havde særligt fokus på den del af handleplanen for
fysisk aktivitet, som omhandler virksomhedernes indsats.
– Et af målene i handleplanen er, at alle
større arbejdspladser med overvejende stillesiddende arbejde skal give mulighed for
fysisk aktivitet i arbejdstiden. Vi kan bidrage
med inspiration til, hvad man kan arrangere,
og vi vil også selv gennemføre nogle nationale kampagner. Det kan fx handle om at arrangere noget aktiv transport til og fra arbejde og
om at få folk op af kontorstolen, fortalte Nadja
Frederiksen.
GrønlandsBANKENs projekt ”Take a stand”, der
er et forskningssamarbejde med Center for Interventionsforskning (omtalt side 42), er udsprunget af
CSR Greenlands partnerskab med departementet.
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DEFINITION AF OG ANBEFALINGER FOR FYSISK AKTIVITET
Fysisk aktivitet omfatter al bevægelse, der øger energiomsætningen. Det kan være alt fra dagligdagsaktiviteter, som en gåtur, rengøring og leg til deltagelse i motion og sport.
Der kan være forskelle i intensitetsniveauet af aktiviteterne, og det har betydning for den sundhedsmæssige
effekt af aktiviteten. Moderat fysisk aktivitet er kendetegnet ved, at man bliver lettere forpustet, men stadigvæk kan føre en samtale. Dette gælder de fleste dagligdagsaktiviteter. Hård fysisk aktivitet er kendetegnet
ved at pulsen kommer højt op, og at man sveder. Anbefalingen for fysisk aktivitet er at man skal være i bevægelse mindst en time om dagen. (Kilde: Inuuneritta)

SEDENTARISME
Det, at man sidder stille foran en computerskærm eller et tv det meste af dagen og har en passiv adfærd i
vågen tilstand, kaldes med et nyt ord også for ”sedentarisme”, der kommer fra af det latinske ord for at sidde,
sedere. Sedentarisme er i sig selv en dræber, forstået på den måde, at musklerne skal aktiveres regelmæssigt
for at være klar til at tømme blodet for sukker og fedt. Når vi i stedet sidder stille, falder musklernes evne til at
optage og omsætte sukkeret og fedtet. Så ender overskuddet i fedtdepoterne på maven, med deraf følgende
øget risiko for tidlig død, hjertekarsygdom og andre livsstilssygdomme som diabetes. (Kilde: Inuuneritta)
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ANTIKORRUPTION

Kampen mod
korruption og
nepotisme
Må du som indkøbschef tage imod den iPad, der
følger med som gave, når du lægger en stor ordre hos en bestemt leverandør? Hvis ja, må du så
tage iPad’en med hjem? Må du tage med til en
konference, inviteret og betalt af en leverandør?
Må du tage din ægtemand med? Er det ok, at du
ansætter din nevø i din afdeling? Der er masser af
dilemmaer at tage stilling til i hverdagen, når man
lever i et forholdsvist lille samfund, hvor de fleste
kender hinanden. Det kan være svært at definere
præcist, hvor grænserne går mellem vennetjenester og netværk, og hvor store gaver det er ok at
give og modtage i arbejdsmæssig sammenhæng.
Grønland befinder sig midt i en brydningstid,
hvor nye brancher inden for råstoffer forventes at
komme til at spille en rolle i samfundsøkonomien.
Disse brancher er kendt som nogle af de mest korrupte i verden, og det stiller krav om stor åbenhed
for at undgå korruption og nepotisme. Ved at være
på forkant og tage debatten om etisk forsvarlig og
bæredygtig udnyttelse af landets ressourcer, kan
samfundet selv være med til at sætte standarden.
Åbenhed og gennemsigtighed er den mest effektive måde at sikre, at Grønlands udvikling kommer
hele landet til gode.
Arbejdet med netop antikorruption er hovedfokus
for den verdensomspændende organisation Transparency International, der også er etableret i Grønland
af en gruppe lokale borgere. CSR Greenland støtter organisationens arbejde og samarbejder med at bringe
temaerne på banen på landets arbejdspladser. TI har
udgivet en praktisk ”Håndbog i antikorruption”, som virksomhederne kan bruge i arbejdet med at formulere og
implementere en antikorruptions-politik. Håndbogen
forklarer begreber, internationale retningslinjer og ikke
mindst særlige risikoområder i Grønland, og derudover
opstilles en række helt praktiske dilemmaer, der kan
være udgangspunkt for diskussioner i de enkelte virksomheder. ”Håndbog i Antikorruption” findes på Transparency International Greenlands hjemmeside www.
transparency.gl
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Håndbog
i antikorruption

enland

Transparency International Gre

Vi har fået udarbejdet
valgplakater, hvor vi
opfordrer vælgerne til
at sætte deres stemme
ved et parti, som arbejder
for et Grønland uden
korruption, nepotisme og
misbrug af betroet magt
for egen vindings skyld.”
Anita Hoffer, formand for
Transparency International Greenland

Gør som Ataata
Bliv røgfri nu

FÅ STØTTE TIL DIT RYGESTOP MED SMS-SERVICEN RØGFRI NU!
TILMELD DIG PÅ PEQQIK.GL

ANTIKORRUPTION

Transparens og åbenhed er
midlet mod korruption
– Transparency International Greenland (TIG) blev startet i en tid, hvor alle forventede, at Grønland inden for
få år ville blive en mine- og olienation. Med netop disse
brancher i udsigt, som nogle af de mest korrupte i verden,
var der ingen tid at spilde med at oprette et grønlandsk
chapter, altså en afdeling her i landet, fortæller Anita Hoffer, formand for Transparency International Greenland.
Anita var med helt fra starten, da en gruppe interessenter havde deres første møde den 7. april 2011. Denne gruppe anmodede Transparency International om
få lov til at starte et lokalt kontaktpunkt i Grønland. Som
lokalt kontakt må man endnu ikke bruge Transparency
Internationals navn og logo, men man skal vise, at man
mener det seriøst. Bestyrelsen valgte sin første formand,
Anders Meilvang, fra de grønlandske advokater. Anita
Hoffer overtog formandsposten i 2014.
Inden da, i april 2013 blev foreningen endelig et ’National Chapter in Formation’ og forventer at blive fuldgyldigt chapter i 2015.
Tabuer er brudt
– Siden foreningens start i 2011 er det lykkedes TIG at få
antikorruption på dagsordenen, forklarer Anita Hoffer
og uddyber, at på disse tre år er der blevet brudt tabuer, så det nu er muligt at tale åbent om magtmisbrug,
korruption og nepotisme. Men endnu bedre, så bliver
transparens, åbenhed og borgerinddragelse nævnt
som løsninger for netop at undgå korruption.
Selvom minerne alligevel ikke forventes at komme i
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morgen, er der fortsat brug for en organisation om TIG.
En undersøgelse af risikobilledet af korruption i Grønland viser, at der er mangelfuld gennemsigtighed i det
offentlige, mangel på ’vagthunde’ og borgerinddragelse samt whistleblowerordninger er ikke mulig som
følge af eksisterende lovgivning.
Derfor arbejder TIG sammen med andre NGO’er i
Grønland om samlet at komme med anbefalinger til
Naalakkersuisut om bedre borgerinddragelse. I forbindelse med høringen af storskalaloven, har TIG tydeliggjort det problematiske i hele lovgivningsprocessen,
herunder den manglende gennemsigtighed samt inddragelse af civilsamfundet.
Valgkampagne
I 2014 har TIG fået meget taletid som følge af konkrete sager på Naalakkersuisut-niveau om misbrug af
betroede midler for egen vindings skyld. Dette fik TIG
til at lancere en kampagne under valget i november
2014, hvor vælgerne blev opfordret til at tage ansvar
og stille krav til politikerne. Samtidig får alle også mulighed for at tage et personligt ansvar ved at underskrive ’Deklarationen imod korruption’ og dermed
vise sin egen stillingtagen.
Derudover har TIG haft følgende mærkesager; frivillig registrering af Inatsisartutmedlemmers hverv og
økonomiske interesser, tiltrædelse af FNs konvention
mod korruption og Århuskonventionen samt muliggøre whistleblowerordninger.

Menneskerettigheder i Grønland
Grønlands Råd for Menneskerettigheder blev etableret
d. 3. marts 2013, efter at Inatsisartut i flere år havde arbejdet for etableringen af en institution til varetagelse
af menneskerettigheder i Grønland. Rådet er etableret
i overensstemmelse med FN’s Paris Principper, som gælder for nationale menneskerettighedsinstitutioner, og
har 18 medlemmer, som er udpeget af og repræsenterer, interesseorganisationer og offentlige myndigheder.
Rådet har til opgave at fremme og beskytte menneskerettigheder i Grønland.
Siden oprettelsen af Grønlands Råd for Menneskerettigheder (Rådet) har man været i gang med forskellige
initiativer for at fremme viden om menneskerettigheder
i Grønland, bl.a. har Rådet lanceret deres hjemmeside,
www.pisinnaatitaaffika.gl og www.humanrights.gl og
kan findes på facebook, twitter og YouTube. Derudover
har Rådet i samarbejde med CSR Greenland og Transparency International Greenland afholdt en konference om antikorruption og menneskerettigheder i 2013.
Rådet har fået udarbejdet en statusrapport på
menneskerettighedssituationen i Grønland anno 2014
i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder

(IMR). Rapporten indeholder seks overordnede temaer; børn, handicap, retssikkerhed, udbredelse af menneskerettighederne i Grønland, uddannelse og udvindingsindustrien.
Rådet har også fået udarbejdet en rapport, som beskriver status for efterlevelsen af FN’s Børnekonvention i Grønland. Rapporten er en juridisk gennemgang af primært
FN’s Børnekonvention og Handicapkonvention i forhold
til grønlandsk lovgivning. Den er den første af tre delrapporter, som beskæftiger sig med efterlevelse af menneskerettighederne. Rådet planlægger at udgive rapporter
om efterlevelsen af Handicapkonvention i Grønland samt
en undersøgelse af retssikkerheden i Grønland.
Hver rapport kommer med anbefalinger til Naalakkersuisut og Inatsisartut, og Rådet håber, at politikerne vil bruge anbefalingerne som hjælpemidler både
til at formidle og underbygge menneskerettighederne i Grønland.
Derudover har Rådet og IMR hen over sommeren
2014 udfærdiget en parallelrapport om implementering af FN’s Handicapkonvention, som bliver behandlet
af FN’s Handicapkomité.
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”Vi modtager ikke gaver”. Egentlig kunne det lyde enkelt, men hos Mittarfeqarfiit har de i arbejdet med at
formulere og efterleve en antikorruptionspolitik fundet
ud af, at udsagnet ikke er så utvetydigt endda. For
hvad er en gave? Er det ok at få en julekage fra personalet hos samarbejdspartneren, er det ok at modtage
to flasker rødvin og er det ok at sige ja tak til vareprøver
for flere tusinde kroner?
Generelt sender Mittarfeqarfiit ikke gaver tilbage, hvis
de som firma modtager dem, men til gengæld indgår
gaverne i en fælles pulje til medarbejderne. Leverandørerne har også modtaget et brev om, at virksomheden har vedtaget en politik, som gør, at gaver ikke
længere kan sendes til specifikke medarbejdere, men
fordeles blandt de ansatte.
– Grunden til, at vi tog hul på dette arbejde, var et
helt konkret kundekrav fra et af olieselskaberne, der gerne ville benytte os tilbage i 2010-11, og det førte til at vi
vedtog en antikorruptionspolitik. I et lille samfund som
vores, hvor alle kender alle, er der potentielt en risiko for,

at man kommer til at vælge leverandører eller samarbejdspartnere ud fra andre hensyn end de rent profes
sionelle, og den mistanke ville vi gerne ud over ved at
skrive tydelige retningslinjer ned, forklarer Mittarfeqarfiits
administrerende direktør, Jens R. Lauridsen.
Umiddelbart efter vedtagelsen blev der gennemført
workshops med mellemledere for at udbrede kendskabet
til politikken og drøfte nogle af de dilemmaer, politikken
sætter medarbejderne i. Når der ansættes nye medarbejdere, indgår den også i ”pakken” af informationer til dem.
– I begyndelsen var der måske nogle få, som syntes at
det var overflødigt at skrive disse ting ned, fordi vi i forvejen havde en sund kultur omkring disse emner. Men
nu er der en bred accept af, at det også er en måde at
vise vores egen profil på, at signalere åbenhed og lige
regler for alle, siger Jens R. Lauridsen.
Antikorruptionspolitikken sendes nu som standard til
nye leverandører, og den indeholder fx også et afsnit
om, at Mittarfeqarfiit ikke bidrager til politiske partier
og organisationer.
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greenland-travel.gl

Weekendtur til
fantastiske Sisimiut

Greenland Minerals & Energy har siden 2007 efterforsket på
Kvanefjeldet ved Narsaq. Social ansvarlighed har fra begyndelsen
været vigtigt for selskabet. Der har været afholdt informationsmøder i Narsaq og de øvrige byer og bygder i Sydgrønland. Derudover har selskabet engageret sig i uddannelsen af formænd til
boreopgaverne, og planen er at disse skal indgå i den fremtidige
arbejdsstyrke.
Selskabet er inde i ansøgningsfasen om tilladelse til brydning
efter de sjældne jordarter. Med i processen vil zink, fluorid og
uran blive produceret som biprodukter.
Ansøgningen vil blive behandlet af myndighederne, og i mellemtiden vil selskabet optimere sit sociale engagement gennem
yderligere borgerinddragelser og dialoger med de forskellige
samfundsgrupper og interessenter i regionen.
Ved en godkendelse af ansøgningen, og med finansieringen på
plads, iværksættes anlægsbyggeriet. Når den endelige produktion
igangsættes får selskabet en helt anden karakter. Det vil have en
betydelig indflydelse på selskabets fremtidige sociale engagement. Det vil øges i takt med at minen vil berøre en større del
af lokalsamfundet i regionen, blandt andet erhvervslivet,
uddannelsesinstitutioner samt myndighederne.
Nuviarissamut B 523 | Postboks 156 | 3921 Narsaq | Grønland
Tlf. +299 661494 | www.gme.gl

SANAARTORNERMI ATORTUSSAT
KATITIGASSAT TAMAKKIISUT
Sisammik sanaartukkat avatangiisinik
qajassuussisut atanertussusillillu
Soorunami CE-mærkimik ilisarnaasikkat

FORKÆLELSE HELE
VEJEN FRA NUUK TIL
SISIMIUT
Oplev majestætiske fjelde og hemmelighedsfulde dybe fjorde.
Kom tæt på livet på kystskibet og nyd udsigten fra egen kahyt.
Spis og bo lækkert på Hotel Sisimiut centralt i byen.
• Sejlads i egen kahyt Nuuk – Sisimiut t/r
• 2 nætter på Hotel Sisimiut inkl. morgenmad
• 2 middage på Hotel Sisimiut
Rejs på udvalgte datoer i perioden 20. marts – 4. december 2015.
Se mere på www.greenland-travel.gl

4 dage fra 3.195,-

Sviptur til isfjeldenes
paradis

TAG PÅ WEEKEND MED
SARFAQ ITTUK FRA
SISIMIUT TIL ILULISSAT
Oplev den skønne natur langs kysten, stemningen ombord,
skærgården ved Aasiaat, og ikke mindst sejl blandt kæmpe
isfjelde ved Isfjorden og oplev Ilulissat
• Sejlads Sisimiut – Ilulissat t/r
• Egen kahyt
• Fuld forplejning
• Byrundtur i Ilulissat
Rejs på udvalgte datoer i perioden 20. marts – 4. december 2015.
Se mere på www.greenland-travel.gl

4 dage fra 3.195,-

NYHED 2015
Sejl til Ilulissat fra
Nuuk tur/retur
OPLEV DEN SMUKKE
VESTKYST MED TID
TIL FORDYBELSE
Tag med Sarfaq Ittuk langs den smukke udsigt smukke vestkyst.
Fra Nuuk og helt op til Isfjeldenes fødeby, og retur. Oplev midnatssol, hvaler og ikke mindst den unikke Isfjord og Ilulissat
• Sejlads i egen kahyt Nuuk – Ilulissat t/r
• Fuld forplejning
• Byrundtur i Ilulissat

KOMPLET BYGGESÆT
Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri i stål
Naturligvis CE-mærket

www.llentab.dk

Rejs på udvalgte datoer i perioden 24. april – 11. december 2015.
Se mere på www.greenland-travel.gl

5 dage fra 5.695,-
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Vi tager forbehold for trykfejl og prisstigninger
Fotos: Mads Pihl Visit Greenland

MENNESKERETTIGHEDER

Ofte har dem, du henvender sig, et
konkret problem, hvor vi kan oplyse dem
om deres rettigheder og forpligtigelser,
forklarer Anders Meilvang fra IKIU.

Ret til

hjælp
Hvilke hjælpemidler har du ret til som handicappet?
Hvad kan du gøre, hvis du er blevet smidt ud af din bolig? Hvordan forholder du dig, hvis du skal skilles? Hvor
kan du klage over forvaltningens afgørelse?
Den selvejende retshjælpsinstitution IKIU hjælper borgerne i hele Grønland med gratis rådgivning om juridiske spørgsmål, og gør også en stor indsats for at oplyse om rettigheder, klagemuligheder og meget andet.
Cirka 15 juridiske rådgivere arbejder frivilligt på skift i
retshjælpen, der har kontor i det tidligere ”Oles Varehus” midt i Nuuk. Rådgiverne er alle uddannede jurister
og er ansat så forskellige steder som advokatkontorer,
offentlige myndigheder og virksomheder eller er selvstændige. Nogle timer om måneden stiller de så ulønnet deres ekspertise og erfaring til rådighed for borgere,
der har henvendt sig. Kontoret er åbent for henvendelser mandag til torsdag fra 9 til 15, og her vil sekretariatet
bede om en kort beskrivelse af, hvad spørgsmålet eller
problemet er. Derefter vil man få tildelt en tid hos den
mest relevante rådgiver inden for den næste uges tid –
rådgivningen foregår mandag til torsdag mellem kl 15
og 17. Man kan både møde op personligt, hvis man bor
eller opholder sig i Nuuk, eller man kan blive ringet op
hvis man bor på kysten.
Hjælper med at oversætte
– Ofte har dem, der henvender sig, et konkret problem,
hvor vi kan oplyse dem om deres rettigheder og forpligtelser. Andre gange handler det mere om, at de måske
har fået et svar fra en myndighed, som de ikke forstår
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og skal have hjælp til at ”oversætte”, forklarer Anders
Mejlvang, der er selvstændig advokat og en af initiativtagerne til IKIU.
Den gratis og anonyme retshjælp gives ifølge ”Bekendtgørelsen om retshjælp for advokater i Grønland”
til personer med en årlig indtægt så lav, at de opfylder
de økonomiske betingelser for at kunne opnå fri proces.
Disse indtægtsgrænser er beskrevet på hjemmesiden
www.ikiu.gl.
Ud over selve retshjælpen til de borgere, der henvender sig, så er det også en del af IKIUs arbejde at oplyse om rettigheder, klagemuligheder og meget andet
til en større kreds af mennesker. Det sker blandt andet
ved, at nogle af rådgiverne tager rundt på kysten, holder informationsmøder og lignende.
Den danske stat betaler for driften af IKIUs sekretariat
(ansøges hvert år) og forskellige sponsorer dækker udgifter til telefon/fax/Internet, oplysningsannoncer, rådgivernes rejser til kysten i forbindelse med oplysningskampagner hos uddannelsesstederne. Til sidstnævnte
har Tips og Lotto sidste år givet et tilskud på 75% – ellers
dækkes alle rejser gennem tilskud fra Civilstyrelsen.
IKIU besøger fire-seks byer hvert år for at komme
tættere på befolkningen og har i de foregående
år besøgt blandt andet Tasiilaq, Upernavik, Ilulissat,
Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Sisimiut, Maniitsoq, Paamiut, Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.
Forrige år blev 13 bygder i Midt- og Nordgrønland
desuden besøgt på retshjælpens rejse med Center
for Arbejdsskade.

Byg bæredygtige lavenergi-træhuse
med liv, stil og sjæl
tilpasset det grønlandske klima
Tænk individuelt – Tænk miljørigtigt
Tænk fremtid – Tænk Arctic House

Vi støtter og samarbejder med

CSR Grønland

tapersersorlugulu suleqatigivarput

Mere end 50 års erfaring er jeres tryghed og garanti
højeste kreditværdighed

ILULISSAT

www.forsikring.gl

SISIMIUT

NUUK

QAQORTOQ

Bestil inspirationskatalog
Christian Panbo A/S
Egelund 5, DK-6200 Aabenraa
Tlf. +45 7462 6674
www.christianpanbo.gl

Siunissamut atasinnaassuseqarluartumut isumassarsiat?
Nukissiuutit ataavartut, nukissiuutinik pitsanngorsaanerit silallu pissusaata iluanni ineriartortitsinissamik suliniutinnut tapiissutinik VEK-puljemit
qinnuteqarsinnaavutit.

Assersuutigalugu:
Paasissutissiinermut
Nukissiornermut
Nukissiuutinik pitsanngorsaanernut
sipaarniuteqarnernillu
Aaqqiissutissanut avatangiisinut qajassuussisunut

www.sullissivik.gl aqqutigalugu ”VEK” ujarlerfigiuk
tassanilu najoqqutassat immersugassallu nassaaralugit.

Idéer til en bæredygtig fremtid?
Du kan søge støtte til dit udviklingsprojekt indenfor vedvarende energi, energieffektiviseringer og
klima i VEK-puljen

F.eks.
Formidling
Energiproduktion
Energieffektiviseringer og –besparelser
Klimavenlige løsninger

Søg på ”VEK” på www.sullissivik.gl og find retningslinjer og skemaer.

LEIFF JOSEFSEN

BØRN & UNGE

Støtter børnenes organisationer
Væresteder, børnefolkekøkken, oplysning om børns rettigheder, børnepanel, forebyggelse af seksuelt misbrug
og tidlig indsats mod omsorgssvigt. Fritidsaktiviteter,
mobbefri skolegang, studieture og efterskoleophold.
En lang række frivillige organisationer arbejder for at
gøre op med det faktum, som mange undersøgelser
har vist, at en alt for stor del af Grønlands børn og unge
lever med omsorgssvigt, misbrug og fattigdom. Gennem de seneste år er der etableret adskillige foreninger
her i landet, som på hver deres måde kæmper for børn
og unge. Kompetente, engagerede ildsjæle driver de
mange NGO’er med fokus på netop børn og unges vilkår, hver med deres særkende.
CSR Greenlands medlemsvirksomheder har valgt at
samarbejde tæt med disse eksisterende organisationer,
frem for at drive selvstændige projekter på dette område.
Virksomhederne understøtter organisationerne
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med blandt andet sponsorater og donationer, gennem den årlige Landsindsamling og via konkrete projekter. Fx har Air Greenland gennem flere år støttet
Foreningen Grønlandske Børns Sapiik-projekt, Royal
Greenland samarbejder med børnerettighedsorganisationen MIO, og Royal Arctic Line har netop afsluttet
et treårigt oplysningsprojekt om seksuelt misbrug ”Som
ringe i vandet” sammen med Meeqqat Inuunerissut /
Bedre Børneliv.
En anden type indsats er, når virksomhederne tilbyder sine ansatte, at de kan arbejde frivilligt i arbejdstiden for at hjælpe organisationerne med fx regnskaber,
landsindsamlinger og meget andet. Eksempelvis har
GrønlandsBANKEN kampagnen ”230 ledige hænder”,
hvor medarbejderne kan bruge en del af deres arbejdstid på frivilligt arbejde og meget gerne med fokus
på børn og unge.

POLFOTO

This award is not just
for me. It is for those forgotten
children who want education.
It is for those frightened children
who want peace. It is for
those voiceless children who
want change.”
Malala Yousafzai,
Modtager af Nobels Fredspris 2014
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ROYAL ARCTIC LINE

BØRN & UNGE

Containerne med kontor og møderum
har besøgt 10 byer på kysten.

Hjælper børnene ved
at flytte containere
Da Royal Arctic Line blev præsenteret for projektet
”Som ringe i vandet”, der handler om at skabe debat
og viden om seksuelle overgreb mod børn, var rederiets
ledelse ikke i tvivl om, at de ville støtte projektet.
– Deres formål om at sætte fokus og skabe mere
åbenhed om et så vigtigt emne appellerede meget til
os, men det vigtigste var faktisk, at vi som virksomhed
fik mulighed for at engagere os i samarbejdet med lige
netop de kompetencer, vi har, nemlig at flytte containere fra by til by, forklarer Royal Arctic Lines kommunikationschef Jakob Strøm.
”Som ringe i vandet” er et treårigt projekt, udviklet
og drevet af den frivillige organisation Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv. I løbet af perioden er tre containere, der tilsammen udgør kontor og mødelokaler,
blevet sendt til mindst 10 byer på den grønlandske
vestkyst for at lave dialogmøder, events og uddanne
børneambassadører.
– Vi var fra begyndelsen med til at rådgive om selve
indretningen af containerne, og så har vi flyttet dem fra
by til by på vores skibe og har hjulpet med nødvendig
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logistik i den forbindelse, siger Jakob Strøm.
Han pointerer, at den form for samarbejde om projekter, hvor flere parters ekspertise udnyttes optimalt,
passer helt perfekt til virksomhedens måde at tænke
strategisk samfundsansvar på. Royal Arctic Line vil gerne prioritere arbejdet med at forbedre forholdene for
børn og unge i Grønland, men sætter ikke selv projekter
eller aktiviteter i gang inden for dette felt.
– Til gengæld går vi sammen med de frivillige organisationer her i landet, som er meget dygtige til netop
det arbejde. Desuden har de faste aftaler med partnere, vi har opbygget en tillid og kendskab til, også
den fordel at arbejdsbyrden i virksomheden ikke er så
stor, fordi vi har længerevarende samarbejder og ikke
behøver at sagsbehandle fra gang til gang, oplyser
kommunikationschefen.
Royal Arctic Line har også andre typer samarbejde til
fordel for børn og unge, eksempelvis en stående aftale
med Nanubørn og Mælkebøtten om fragt af materialer, og hvert år arrangerer virksomheden en biograftur
til Katuaq for børnehjemsbørn i Nuuk.

AWG2016 peqatigiilluta kivitsigu
inuiaqatigiinnut iluaqutissanngorlugu

Lad os sammen løfte AWG2016
til gavn for samfundet

AWG2016 suliffeqarfinnut, pisortaqarfinnut kattuf
finnullu periarfissatsialaavoq nunatta oqaluttuarisaa
nerani aaqqissuussinerni annersaat misilittagaqarfi
ginissaanut.

AWG2016 er en unik mulighed for erhvervslivet,
det offentlige og organisationer på tværs til at prø
ve kræfter med Grønlands største event.

Periarfissaq una immikkuullarissoq atorluassagaanni
sapiissuseqarluni suliamut peqataanissaq piviusun
ngortitseqataanissarlu pisariaqarluinnarpoq.

For at få mest muligt ud af det kræver det modet
til at gå aktivt ind og gøre mulighederne til virkelig
hed.
Tak til alle der er med til at løfte projektet!

Suliniummik kivitseqataasunut tamanut qujanaq!

Nakuusa er et samarbejde mellem Grønlands Selvstyre
og UNICEF og arbejder med at udbrede kendskabet
til børns rettigheder og har haft megen glæde af samarbejde med forskellige virksomheder. Projektet har lavet en del kampagnearbejde, og i den forbindelse har
det været helt afgørende for kampagnernes gennemslagskraft og synlighed, at så mange virksomheder som
blandt andre Pisiffik, Brugseni, Pilersuisoq, Mittarfeqarfiit
og Air Greenland har stillet deres platforme til rådighed.
Det har betydet, at Nakuusa er nået meget langt ud i
befolkningen, men det betyder også noget for modtagelsen af deres budskaber, at store virksomheder støtter
op om projekterne – så står de stærkere, når det drejer
sig om at arbejde for holdningsændringer, der kan komme børn og unge til gode. I forbindelse med Nakuusas
arbejde i forskellige byer har også små virksomheder
støttet op med lige fra en spand maling til kørsel af plakatmateriale. Små ting og gerninger tæller og rykker
rigtig meget sammen. Virksomhederne har afgørende
betydning for at Nakuusa lykkes med sine projekter.
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BØRN & UNGE

Virksomhederne
og børns
rettigheder

Naleqartitat ataatsimoorussat
– nalitusaaneq
– inuiaqatigiinnut
suliffeqarfinnullu
ataasiakkaanut
atuupput

Fælles værdi
– mere værdi
– for samfundet
og den enkelte
virksomhed

Inooqatigiinnikkut, aningasaqarnikkut avatangiisitigullu piujuartitsineq.
Inuiaqatigiinnut akisussaaneq allannguinermik pitsaasumik pilersitsisoq.
Tassa CSR-ip isumaa, taamaattumik Sulisitsisut suliffeqarfiillu
Sulisitsisunut ilaasortaat CSR Greenland tapersersorpaat.
Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.
Samfundsansvar som skaber positiv forandring.
Det er det, CSR står for, og derfor støtter GA
og GA’s medlemsvirksomheder CSR Greenland.

CSR GREENLAND

Sæt et mål – og rapportér om det
Gode resultater inspirerer til fortsat arbejde, og mindre
gode resultater kan også motivere til at øge indsatsen.
Det at sætte sig nogle konkrete mål og følge op på,
om de nås, er en naturlig måde at arbejde på som
virksomhed, når det gælder eksempelvis økonomi.
Men når det handler om samme virksomheds arbejde med samfundsansvar, så er holdningen ofte, at det
kan være svært at sætte konkrete mål for eksempelvis
arbejdet med medarbejdernes sundhed og trivsel, for
frivilligt arbejde, for arbejdet med inklusion eller for engagementet i lokalsamfundet. Ikke desto mindre giver
det god mening også på disse områder at måle indsats
og resultater.
– Vi har valgt at sætte os en række meget konkrete
mål for vores CSR-arbejde og rapportere om resultaterne, blandt andet for at sikre os en forankring blandt
medarbejderne. Det er vigtigt, at de kan se, at dette
arbejde også giver forretningsmæssig mening, siger Jakob Strøm, der er kommunikationschef og CSR-ansvarlig hos Royal Arctic Line.
Rederiet har fx i forbindelse med implementeringen
af sin antikorruptionspolitik sat mål for, hvor mange
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medarbejdere, der kender politikkens eksistens og kan
huske indholdet. For at nå målet er der gennemført en
lang række workshops med medarbejderne, hvor de
præsenteres for politikken og selv arbejder med opsatte dilemmaer.
– Et andet eksempel på konkrete mål er på brændstofområdet. Vi har selvfølgelig altid sagt, at vi skal sejle
fornuftigt af hensyn til både økonomi og miljø, men vi
har også konstateret, at da der i forbindelse med vores
CSR-arbejde på miljøområdet blev sat helt specifikke
mål for brændstofforbruget, så gik det også mærkbart
ned, oplyser Jakob Strøm.
Royal Arctic Line arbejder strategisk med at påvirke
sine leverandører og beder dem alle som standard underskrive en erklæring om, at de overholder visse internationale konventioner som fx ILOs konvention om børnearbejde og Rio-deklarationen om bæredygtig udvikling.
Rederiet har identificeret de cirka 120 såkaldte risikoleverandører og satte som mål for 2013, at 75% af disse skulle
have underskrevet erklæringen. Dette mål blev nået, og
for 2014 var målet 85%. Ved redaktionens slutning var det
endnu ikke opgjort, om dette mål blev nået.

airgreenland.gl

Nalunngiliuk?

... ingerlaavartumik Air Greenland 30-nik ilinnarnermut atatillugu suliﬃmmiittut aammalu
suliutingalutik ilinniartut? Air Greenland-imi makku ilinniarnissamut periarfissaatigivai:
• IT supporteri
• Timmisartunik iluarsaasartoq
• Quersuarni ikiorti
• Timmisartortartoq
• Nunat tamalaat akornanni niuernermi
nittarsaassinermilu ilinniarnertuunngorniarneq
• Nassiussalerinermi assistenti
• Nerisassalerinermut ikiorti

• Angalanermi assistenti
• Datateknikeri
• Aningaasalerinermi aamma isumalluutinik
aqutsinermi ilinniarnertuunngorniarneq
• Timmisartumi saqisoq
• TNI allaﬃmmi assistenti
• Assartugalerisoq
• Nerisassalerinermi igaﬃnnilu assistenti

Tamakku saniatigut Air Greenland-imi ilinniartut kajumissaarumavai suleqatiserinneqqullugit
suliniutinut aammalu allaaserisanut annertunerusunut suliaqarnermut atatillugu. Tamanna
arlaatigut ilinnut soqutiginnilersimassappat, taava annertunerusumik paasisaqarfigisinnaavat
www.airgreenland.gl imaluunniit Air Greenland-ip HR-imut immikkoortortaqarfianut uunga
attaveqarnikkut: hr@airgreenland.gl

Vidste du?

... at Air Greenland løbende har 30 elever, praktikanter og lærlinge under uddannelse?
Air Greenland har følgende uddannelsesmuligheder:
• IT supporter
• Flymekaniker
• Lagermedhjælper
• Pilot
• Akademiuddannelse i International
handel og markedsføring
• Fragtassisent
• Ernæringshjælper

• Trafikassistent
• Data tekniker
• Akademiuddannelse i Økonomi og
ressourcestyring
• Stewardesse
• TNI kontorassistent
• Terminalarbejder
• Cater- og kantineassistent

Derudover inviterer Air Greenland gerne studerende til samarbejde om projekter og specialer.
Hvis dette skulle have vakt din interesse, så se mere på www.airgreenland.gl eller kontakt
Air Greenlands HR-afdeling på hr@airgreenland.gl

CSR på Inuili
CSR er en naturlig del af hverdagen på Inuili. Vi tænker CSR ind i
kantinen, i den daglige undervisning og i vores kursusprogram, f.eks.
• arbejder vi på at formindske madspild
• udnytter vi lokale råvarer
• sørger vi for at spare på el, vand og varme
• har vi fokus på sundhed og velvære
• tager vi socialt og samfundsmæssigt ansvar.
Inuili spreder viden om CSR til hele Grønland.
Det gør vi gennem nudging ved at
• vore elever tager de gode vaner med hjem til deres læresteder
• vi tilbyder kurser med fokus på CSR
• vi inviterer børnene ind i vores køkken
• vi udvikler nye opskrifter til grønlandske råvarer.
Vi vil være med til at sætte fokus på miljøet.
Inuili tager ansvar for mennesker og natur.

Sandwich med

Inuili -siunissamut ilinniarfissaq
Inuili – uddannelse for fremtiden

an.

rh
røget stenbide
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Sådan kommer du videre
Uanset om man som virksomhed vælger at være medlem af CSR Greenland og dermed være en del af et
værdiskabende netværk med mange muligheder for
samarbejde og fælles projekter, så er der masser af måder, man kan beskæftige sig med samfundsansvar på.
Man kan mindske sit energiforbrug, lade medarbejderne arbejde for en frivillig organisation i en del
af arbejdstiden, servere sund kost i kantinen eller lave
løbe- og fitnesshold, sponsorere det lokale værested for
udsatte børn eller gennemføre andre tiltag, der giver
mening for netop denne virksomhed. Disse indsatser er
værdifulde for både bundlinje, medarbejder- og kundetilfredshed, for image og så videre, og for at øge chancen for succes er der en række råd, der er gode at have
i baghovedet. Det er dog vigtigt at understrege, at det
ikke er de små og løsrevne initiativer, der for alvor rykker. Derimod er det en prioriteret og strategisk tilgang til
arbejdet, hvor virksomheden vurderer, hvad der vil give
mest mening for netop dem at sætte ind over for.
Ledelsens opbakning
Det er helt afgørende, at ønsket om at gøre en forskel
i det omgivende samfund er forankret i virksomhedens
topledelse. Kun på den måde bliver de nødvendige
ressourcer afsat, både økonomisk og tidsmæssigt. Det
er en ledelsesbeslutning, at virksomheden skal arbejde
med samfundsansvar, fordi det påvirker selve måden at
drive forretning på.
Forankring hos medarbejdere
Det giver de bedste resultater, når ansvaret for arbejdet
med samfundsansvar er tydeligt placeret og forankret
i virksomhedens organisation. Hvis ingen har ansvaret,
sker der for lidt. Ledelsen på alle niveauer bør jævnligt
forholde sig til virksomhedens CSR-indsats. Medarbejderne har ofte de gode ideer og kender virksomheden
og dens behov og styrker indefra, så det er en fordel at
inddrage dem i at vælge områder og konkrete indsatser. På den måde sikres det nødvendige engagement
og forankring.
Sammenhæng med forretningen
Det giver størst mening, når en virksomheds arbejde
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med samfundsansvar
Drejebog
heder:
lemstore virksom
CSR i små og mel
er tæt knyttet til kernesis
Fra Princip til Prak
forretningen. På den
måde kan såvel ledelse
som medarbejdere se
formålet med indsatserne, og arbejdet vokser
fra at være noget, man
beskæftiger sig med
”når der er tid til det”.
Der er ikke én løsning for alle, tværtimod er det vigtigt
at man som virksomhed skræddersyr sin indsats. Så får
virksomheden det største udbytte af arbejdet og kan
samtidig gøre den største forskel.
på at gøre
SMV’er med fokus
En drejebog for
strategisk
systematisk og
CSR-indsats mere

virksomhedens

Vejledning

Vær systematisk
Rigtig mange virksomheder har allerede aktiviteter,
der kommer under begrebet CSR, men nytteværdien
bliver først for alvor tydelig, når man sætter dem ind i
en strategisk sammenhæng. Sæt mål, vælg en strategi, rapporter om indsatser og resultater, følg op og sæt
nye mål.
Dialog med interessenterne
For at få mest muligt ud af indsatserne, så inddrag så
mange forskellige interessenter som muligt. Det er en
god ide at spørge både medarbejdere, ejere, kunder,
leverandører, myndigheder og evt andre om, hvad
der vil betyde mest for dem, at virksomheden arbejder
med inden for CSR-området.
Overvej partnerskaber
Det er ikke alt, man løser bedst alene. I fx nogle sociale
og miljømæssige spørgsmål giver det ofte mere mening at samarbejde med andre, enten virksomheder,
myndigheder eller frivillige organisationer. Overvej relevante partnerskaber, fx gennem CSR Greenland.
CSR Greenland har beskrevet ”2-dages kickstart”
til virksomheder, der ønsker at komme i gang med et
mere strategisk CSR-arbejde, og forløbet udbydes også
som kursus. Derudover er der god inspiration at hente i
Erhvervsstyrelsens drejebog til udvikling af CSR-strategi,
som findes på www.samfundsansvar.dk.

1

Tilstedeværelse
styrker
bæredygtigheden

Suliffeqarfiit CSR-imi eqeersimaartumik
sulliniuteqarnerat ilaatigut Sermitsiaq.AG JOB-imi,
sulisussat ilinniartullu piginnaaneqarluartut
atorfinnut pissanganartunut ujartorneqarfigisaanni,
sulisussarsiorluni attaveqatigiinnermi
ersersinneqarpoq.

Hos Würth Danmark arbejder vi målrettet med at frigøre
ressourcer og tilføre kompetence. Derfor er vores sælgerstyrke tilstede i Grønland for at fremme væksten og vejlede
den grønlandske auto- og håndværksbranche om innovative
produkter og ressourcebesparende løsninger, der bidrager
til bæredygtighed.
For mere information:
Palle Noahsen Frederiksen – 52 36 50
Allan Hasselgaard Pedersen – 52 46 50

Virksomhedernes aktive CSR-indsats
afspejledes blandt andet i rekrutteringskommunikationen hos Sermitsiaq.AG JOB,
hvor kompetente medarbejdere elever søges
til spændende stillinger.

ATORFIPPASSUIT ULLUNI MAKKUNANI INUTTASSARSIUUNNEQARTUT TAKUKKIT UANI:
SE DE MANGE AKTUELLE LEDIGE STILLINGER PÅ

www.job.sermitsiaq.ag

Tusagassiorfik Sermitsiaq.AG
suleqatigiilluarnermut qujavoq

Mediehuset Sermitsiaq.AG
takker for et godt samarbejde

Qujanaq CSR Greenlandimut, atuagassiamilu
kusanartumi matumani ussassaaruteqartunut,
suleqatigiinneq pitsaasoq pissanganartorlu pillugu.

Tak til CSR Greenland, og til annoncørerne
i dette flotte magasin, for et godt og spændende
samarbejde.

Sipisaq Avannarleq 10 A-B | Postboks 150 | 3900 Nuuk | Grønland
Tlf. +299 38 39 49 | Fax +299 32 24 99 | www.sermitsiaq.AG
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Hvis du
vil vide

mere…
CSR Greenlands sekretariat har gennem årene samlet
en mængde materiale omhandlende CSR i såvel Grønland som den øvrige verden. Du kan finde en del på
vores hjemmeside www.csr.gl, og ellers er du mere end
velkommen til at kontakte sekretariatet direkte på:
CSR Greenland
Jens Kreutzmannip Aqq. 3
Postboks 73
3900 Nuuk
tlf: +299 36 37 16
email: csr@csr.gl
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Organisationen har desuden udgivet en række publikationer, der også kan downloades fra hjemmesiden.
Der er også viden og inspiration at hente her:
www.csr.dk
www.samfundsansvar.dk
www.raadetforsamfundsansvar.dk
www.csrkompasset.dk
www.unglobalcompact.org
www.gcnordic.net

