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Middag med mening  

7. december 2020 kl. 19-21 

 

Hvordan leder vi lokalt, så det (også) gavner globalt? 

Ved slutningen af 2020 har vi haft verdensmålene med os i 5 år. Hvordan går det med målene og vejen til 

opfyldelse? Og hvordan griber vi de muligheder der ligger i målene? 

 

Vi bruger denne Middag med Mening til at undersøge gode eksempler på organisationer, som skaber 

resultater, der nytter både lokalt og globalt – og lader os inspirere af det. Vi udveksler, hvordan vi hver især 

træffer ledelsesmæssige beslutninger, som kan tåle at blive skaleret og dermed gavne endnu flere?   

 

Hvordan kan vi manøvrere, sådan at vi skaber forandringer, der gavner både lokalt og globalt? Og hvor 

vigtigt er det, at vi gør det? Vi taler om ressourcer og muligheder i vores ledelse, og dykker ind i to eller 

flere af FN verdensmålene. 

 

Vi lader os inspirere af disse cases og kilder: 

➢ Cases fra Dansk Industri 

Danske indsatser med global virkning. Se filmene med cases for de enkelte mål. 

 

➢ Cases fra Vækst via Viden 

Læs om lokale projekter i Sorø. 

 

Hen over 2020 holder vi øje med hvad der fremkommer af nyt om emnet.  

Vi vil følge nyheder i debat og forskning. Se links herunder: 

 

Her er inspiration fra:  

Forskergruppe på AAU.  

 

Inspiration fra Hildebrandt om verdensmålene i anvendelse: 

- Om offentlige indkøb.  

- Om at se målene og den bevægelse de skaber. 

- Om Danmark som verdensmester i verdensmål.  

Og fra Katherine Richardson, Københavns Universitet:  

- Er vi på afveje? Og hvorfor det ikke giver mening at sige at Danmark ligger forrest.  

https://www.danskindustri.dk/sdg/verdensmal-for-virksomheder/
https://vaekstviaviden.com/verdensmaal/fns-verdensmaal-cases/
https://www.inside.aau.dk/nyheder/nyhed/aau-forskere-skal-kvalificere-danske-maal-for-fn-s-17-verdensmaal.cid445620
https://www.ski.dk/nyheder/Sider/Steen-Hildebrandt-Verdensmaal.aspx
https://www.mm.dk/artikel/hildebrandt-verdensmaalene-er-ikke-en-tilstand-men-en-bevaegelse
https://magasinet360.dk/magasiner/2019-4/status-paa-verdensmaalene
http://www.berlingske.dk/samfund/foerste-store-status-paa-fns-verdensmaal-er-klar-vi-er-paa-afveje
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Vi vil også bruge noget af aftenen på at reflektere direkte ind i enkelte af målene og delmålene. 

 

Kilde:  https://www.verdensmaalene.dk/delmål-og-indikatorer 

Blandt mål og delmål har nogen særlig relevans ift. vort fokus om at lede lokalt, så det både gavner både lokalt og 

videre ud. Og der er stof til meget mere end en enkelt aften.  

 

Så vi vælger ud, ved at se på relevans i efteråret 2020 og ud fra aftenens deltageres interesse. 

 

Som en hjælp til at studere verdensmålene er her et uddrag af mål og delmål, som kan have særlig relevans: 

4. Kvalitetsuddannelse, f.eks. 4.4 og 4.7 om generelle bestræbelser på ligestilling på alle måder. 

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, f.eks. 8.4. om ressourceeffektivitet ved forbrug og produktion. 

9. Industri, innovation og infrastruktur f.eks. 9.1. om pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur. 

12. Ansvarligt forbrug og produktion f.eks. 12.2. om forvaltning og udnyttelse af naturressourcer. 

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner, f.eks. 16.6, 16.7 om effektive, ansvarlige, inddragende  og 

gennemsigtige institutioner, med lydhøre, inkluderende og deltagerbaserede beslutningsprocesser. 

17. Partnerskaber for handling, f.eks. 17.17 om effektive offentlige, offentligt-private og civilsamfunds-partnerskaber, 

som bygger på erfaringer og ressourcestrategier. 

Arbejdsform 
Ledelse udvikles bedst gennem uformelle samtaler om udfordringer i hverdagen. Vi tilbyder et åndehul, hvor vi over 

en god middag (denne gang måske efter din egen gode middag) vil rejse en aktuel problemstilling og belyse den fra 

forskellige perspektiver, så der igangsættes en debat, og åbnes for løsningsmuligheder.  

Pris Medlemmer: 
 

Gratis deltagelse 

 Ikke-medlemmer: Gratis deltagelse 
 

Tilmelding til 
 

formand@ifli.dk   

Senest 
 

3. december 2020 
 

 

Antal deltagere 
 

Vi har plads til 6-8 deltagere 

Sted 
 

Enten Bryggen Kbh. eller som virtuelt møde  

Artikel Resultaterne af aftenens debat sammenfattes i en artikel, hvor deltagerne inviteres 
som medforfattere. Artiklen lægges efterfølgende på ifli.dk  
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