
CSR Greenland inviterer sammen med Grønlands Erhverv og 
Transparency International Greenland til en spændende konference 
om Grønland og Verdensmålene. De 17 Verdensmål for bæredygtig 
udvikling blev lanceret i 2015 af FN og er et fælles mål for alle 
verdens lande. Grønland er også i fuld gang – virksomheder, 
organisationer, kommuner og Selvstyret har alle taget fat på 
arbejdet med at integrere Verdensmålene. Nu har du muligheden 
for at blive klogere på Verdensmålene og få inspiration til,  
hvordan I kan arbejde med målene!

PÂ konferencen kommer du til at m¯de bl.a.
 ï   Mogens Lykketoft, medlem af Folketinget og Formand for  

FNs Generalforsamling da VerdensmÂlene blev antaget
 ï   Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget
 ï   Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland
 ï   Aviaja Egede Lynge, B¯rnetalsmand, MIO
 ï   Brian Buus Pedersen, CEO, Gr¯nlands Erhverv
 ï   Lotte Kirkegaard, CSR Greenland
Moderator: Anne Mette Christiansen, CSR Greenland

Hvad fÂr du ud af at deltage pÂ konferencen?
Efter konferencen har du:
 ï   FÂet ny, brugbar viden om VerdensmÂlene og  

hvordan de kan anvendes
 ï   FÂet inspiration til at handle ñ enten at arbejde konkret  

med VerdensmÂlene i din egen organisation og/eller at  
s¯ge partnerskaber med andre

 ï   Viden om, hvad andre akt¯rer g¯r ñ Selvstyret, 
kommunerne, virksomhederne, NGOerne ñ sÂ du  
ogsÂ kan se mulighederne for partnerskaber pÂ tvÊrs

 ï    ForstÂelse for vigtigheden af at f¯lge op og mÂle pÂ  
de aktiviteter, der skal bidrage til, at vi i Gr¯nland  
opfylder VerdensmÂlene.

Tid og sted
Konferencen afholdes i Katuaq  
d. 15. august 2018 kl. 830-15.

Forel¯bigt program
 ï   Velkomst og Âbning
 ï   VerdensmÂlene ñ ny inspration for  

verden og Gr¯nland
 ï   Hvorfor og hvordan VerdensmÂlene  

giver mening i Gr¯nland
 ï   Frokost
 ï   Workshop: PÂ sporet af VerdensmÂlene 
 ï   Hvad skal der til for at vi kommer  

i mÂl med VerdensmÂlene?
 ï   Afslutning og opsamling

Pris for deltagelse
CSR Greenland medlemmer 450 kr
Ikke-CSR Greenland medlemmer 600 kr
NGOer og studerende 350 kr

Tilmelding 
Senest 10. august 2018 pÂ: www.csr.gl

Hvis du vil have mere viden om VerdensmÂlene  
inden konferencen, sÂ meld dig til ìCSR Green -
land kursus 2018: VerdensmÂlene i jeres 
organisationî , som afholdes dagen f¯r.  
LÊs mere pÂ www.csr.gl

Vel m¯dt!
CSR Greenland, Gr¯nlands Erhverv og Transparency International Greenland

UALIKKUT NAAPINNEQ/GÅ-HJEM-MØDE

Kalaallit Nunaata Parisaftale atuuttunngortinniarpaa 
Grønlands ratificering af Parisaftalen

• Tamanna sutigut pituttuiva?
• 2015-imi atuuttunngortitsinnginner-

mut tunngavilersuutit
• Naalakkersuisut aalajangernerat 

aammalu siunissami pisussat

Saqqummiineq qallunaatut ingerlanneqassaaq,
- kalaallisut apeqquteqartoqarsinnaavoq

Oplægget gennemføres på dansk,
- der kan stilles spørgsmål på grønlandsk

GrønlandsBANKEN-ip nerisarfia
GrønlandsBANKENs kantine

26
OKT

16:00 - 17:30

Pingasunngorneq
Onsdag

Nalunaarfissaq
Tilmelding
csr@csr.gl
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OKT

DEADLINE

• Hvilke forpligtelser er forbundet     
hermed?

• Årsagerne til at man ikke ratificerede 
i 2015

• Hvad har Naalakkersuisut besluttet og 
hvad der skal ske fremadrettet

Avijâja Jepsen

Immikkut siunnersorti
Specialkonsulent

Nunalerinermut, Imminut
pilersornermut, Nukissiuutinut 

Avatangiisinullu
Naalakkersuisoqarfik

Departement for Landbrug, 
Selvforsyning, Energi og Miljø


