
 

Foredragsrække i HK Nordjylland 

FN’s 17 Verdensmål og Klimaindsatsen 
HVAD ER FN’S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR? 

 
Du har sikkert hørt om FN’s 17 verdensmål. Men hvilke verdensmål er vigtige for dig? 

 

HK Nordjyllands sætter i efteråret fokus på verdensmålene med tre arrangementer for dig og alle andre interesserede 

medlemmer.  

 

Ved arrangementerne kan du blive klogere på både indhold i og sammenhæng mellem målene – så ved du, hvad du skal 

gøre, hvis du ønsker at gøre en forskel! 

 

Verdensmålene er blevet nedfældet med det formål for øje, at verden i 2030 kan blive til et bedre sted for både 

mennesker og natur. De viser os, hvilke knapper vi skal dreje på for at sikre en bæredygtig udvikling, øget socialt ansvar 

og en inkluderende fremtid for alle.  

 

Men hvad kan FN’s 17 verdensmål konkret komme til at betyde for dig, vores familier, arbejdspladser/organisationer, 

lokalsamfund og Danmark? 

 

Deltag i foredragsrækken, få det store overblik og bliv klædt på til, hvordan vi gør FN’s 17 verdensmål til vores mål, og 

hvilke indsatser vi kan gøre individuelt, i fællesskab og gennem vores virksomheder og organisationer. Foredragene kan 

opleves enkeltvis, men vi anbefaler, at du deltager i alle foredragene, da foredragene i sammenhæng supplerer hinanden 

godt med forskellige vinkler på de 17 verdensmål og klimaindsatsen.    

8. 

september  

FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv 

4.  

oktober 

Den klimabevidste forbruger 

27. 

oktober 

Klima – det nye krav til virksomheder 

 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene


 

 

 

FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv 

 

FN har udformet 17 verdensmål, men det tog sin tid for Danmark at få disse på dagsordenen. Her har Steen Hildebrandt 

gjort et bemærkelsesværdigt arbejde. Med sit foredrag ønsker han fortsat at oplyse danskerne om, hvordan 

verdensmålene kan implementeres i virksomhederne. Skal din virksomhed bidrage til bæredygtighed, gode 

arbejdsforhold og reducere uligheder?  

Steen Hildebrandt er formand for 2030-Panelet og professor i organisations- og ledelsesteori. Som redaktør på bogen 

”Bæredygtig Global Udvikling – FN´s 17 verdensmål i et dansk perspektiv” er han i Danmark en toneangivende og 

dagsordenssættende stemme på området. 

Steen er en meget erfaren og dedikeret foredragsholder med stor evne til at formidle levende og personligt. Han har 

skrevet, redigeret og bidraget til mere end fire hundrede bøger om organisation, ledelse og samfundsforhold. Aktuelt 

har han et skarpt dansk fokus på FN´s 17 verdensmål, og hvordan disse nu og i fremtiden vil påvirke staten, regioner, 

kommuner og private virksomheder. Hvordan vil vi forholde os til FN´s mål og anbefalinger? 

 

Uge 36, onsdag 8. september. Kl. 17 – 19 

• Sted: HK Nordjylland, Gartnervej 30, 9200 Aalborg SV 

• Målgruppe: Kun medlemmer 

• Antal pladser: 85 

• Pris: Gratis 

• Tilmelding: Senest den 6. september 2021 

• Tilmelding på: https://hktilmeld.dk/4089 

 

 

  



 

 

 

Den klimabevidste forbruger 

 

I foredraget om den klimabevidste forbruger går Anna Fenger Schefte bag om en af de største og mest skelsættende 

forbrugertrends i dag – nemlig det voksende fokus på at klimasikre ens forbrug. Med afsæt i bogen “Klimaguiden – red 

verden lidt hver dag” fortæller Anna om, hvordan den klimabevidste forbruger i nutiden ser ud, hvad de efterspørger, 

hvor de er villige til at tænke klimaet ind, hvor det som forbruger stadig er svært, hvad de mangler, og hvilke 

markedsmuligheder, der ligger for virksomheder i denne trend. 

Hvad får du med hjem fra dette foredrag? 

Den voksende klimabevidsthed hos danskerne er i høj grad en af de helt store og vigtige forbrugertrends i dag. Flere og 

flere danskere vil gerne klimasikre deres forbrug og vil gerne shoppe, rejse, spise og leve med klimaet mere i 

baghovedet. Men hvad ligger der konkret i denne trend: 

• Hvem er den klimabevidste forbruger? 

• Hvad er det, den klimabevidste forbruger efterspørger? 

• Hvilke muligheder ligger der for virksomheder i denne trend? 

 

Anna Fenger Schefte er en erfaren journalist, som skriver om klima for flere førende medier blandt andet for ugebrevet 

Mandag Morgen og det internationale magasin Foresight. Hun har tidligere arbejdet som fast journalist på Mandag 

Morgen og i tænketanken Sustainia med speciale inden for klima og bæredygtighed. 

 

Uge 40, mandag 4. oktober. Kl. 19 – 21 

• Sted: HK Nordjylland, Gartnervej 30, 9200 Aalborg SV 

• Målgruppe: Kun medlemmer 

• Antal pladser: 85 

• Pris: Gratis 

• Tilmelding: Senest den 30. september 2021 

• Tilmelding på: https://hktilmeld.dk/4090 

 

 



 

 

 

Klima – det nye krav til virksomheder 

 

Klima og CO2-reduktioner er blevet vilkår, som virksomheder i dag skal og må forholde sig til – og det er i høj grad en 

dagsorden, som inden for få år kun vil komme til at fylde endnu mere for dansk erhvervsliv, hvis man kigger på nationale 

klimamålsætninger, klimapartnerskaber og de internationale politiske aftaler, som Danmark har forpligtet sig til. 

Flere store danske og internationale virksomheder arbejder allerede i dag med klima og CO2-reduktioner som en vigtig 

og integreret del af deres vækst, strategier og udvikling. Også politisk er der et voksende fokus på at skubbe på for at 

hjælpe danske virksomheder med en grøn omstilling. 

Få svar på følgende spørgsmål: 

• Hvordan påvirker hele klimadagsordenen de danske virksomheder? 

• Hvorfor skal man overhovedet tænke klimaet ind i forretningen?  

• Hvordan kommer man som virksomhed i gang med den grønne omstilling, og hvad er de vigtigste første skridt? 

• Hvor er politikerne på vej hen, hvad er nye forbrugerforventninger, hvilke virksomheder rykker på den 

dagsorden i dag, og hvad er deres erfaringer, og hvordan ser den teknologiske udvikling ud?  

• Og endeligt hvilke store muligheder ligger der i at rykke på den dagsorden? 

 

Anna Fenger Schefte er en erfaren journalist, som skriver om klima for flere førende medier blandt andet for ugebrevet 

Mandag Morgen og det internationale magasin Foresight. Hun har tidligere arbejdet som fast journalist på Mandag 

Morgen og i tænketanken Sustainia med speciale inden for klima og bæredygtighed. 

 

Uge 43, onsdag 27. oktober. Kl. 19 - 21 

• Sted: HK Nordjylland, Gartnervej 30, 9200 Aalborg SV 

• Målgruppe: Kun medlemmer 

• Antal pladser: 85 

• Pris: Gratis 

• Tilmelding: Senest den 25. oktober 2021 

• Tilmelding på: https://hktilmeld.dk/4091 


