
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

Sådan måler du impact af din CSR indsats og initiativer
Hvilken forskel gør det i samfundet og for mål-
grupperne, når virksomheden begynder at lave 
undervisningsprogrammer, sundhedsprogram-
mer eller lignende? 
 
Alt for tit måler vi på ’output’ – f.eks. hvor man-
ge, som har deltaget eller måske downloadet en 
bestemt app, eller måske hvor mange elever, 
som vi har fået igennem et elevforløb. 

Der findes faktisk solide metoder til at måle 
hvad det reelt betyder ift. forandring.

På gåhjemmødet har vi fokus på:
• Hvordan sikre vi, at CSR er mere end bare 

kommunikation?
• Hvordan synliggør vi om der faktisk bliver 

skabt impact og varige forandringer for de 
penge der anvendes på CSR?

• Blive klogere på de metoder der kan bringes 
i anvendelse, når vi ønsker at tage næste 
skridt mod at måle reel impact

Præsentation V/

Arrangør:
CSR Greenlands bestyrelse i samarbejde med RambøllSanni N. Breining

Cheføkonom &
Afdelingsleder

Rambøll

Sanni har en
baggrund inden for 

økonomisk forskning 
og har arbejdet
indgående med

måling og
synliggørelse af den 
impact forskellige 

typer af initiativer og
indsatser skaber.

Grønlands Erhverv, stuen

16:00 - 17:308
NOV

Tirsdag

Tilmelding
csr@csr.gl

7
NOV

DEADLINE

Dansk, med mulighed for at
stille spørgsmål på grønlandsk

ABD

Anne Mette Chrstiansen

Markedsdirektør, Rambølls afdeling for
strategisk bæredygtighed og

senior rådgiver for CSR Greenland

Anne Mette har arbejdet med mange grønlandske 
virksomheder de sidste 12 år.


