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Titel/tema

Format
Workshop

DK i menneskerettighedsrådet

VNR 2.0.

SDG seed fund

Event med løsninger, der kan
præsenteres med direkte
feedback.

Unge og studerende, der driver
partnerskabsprojekter i Syd.

Engelsktalende event.
Inddragelse af lokale partnere fra vores samarbejdsorganisationer.
Inddragelse aktivt af forbipasserende publikum. Evt.
som pop-up event?
Status på local ungeinddragelse i udviklingsprojekter
inkl. Succeshistorier.
Løsninger på barrierer fx diskussion.

Build an impact
startup in 2 hours

Beskrivelse
Handling
Aktivt medborgerskab
Marginaliserede grupper
På tværs af generationer
Piger
Danmark har fået en plads i menneskerettighedsrådet. Hvor meget skal
vi overholde konventionerne? Hvad
skal vi have ud af rådet?

Kontakt
Tine Malm, URK:
tine.m@urk.dk
Globale Seniorer
PlanBørnefonden

FM
Folkehøring
Pop-up
SDG #16
De store virksomheder er for langsomme til at løse problemerne. Der
er penge nok, men ingen organisering. Pensionskasser, fonde osv. –
samles med en SDG-fond.

Rådet for samfundsansvar og SDGs

Erfaringer fra internationale partnerskabsprojekter i det globale syd.
Barrierer for lokal unge inddragelse
Kulturelle / sociale / religiøse forskellige som barrierer for udviklingspolitiske partnerskaber.
Bæredygtighedsprincipper udbredes
til unge.
Generation Verdensmål.

Frederikke Bach,
IMCC:
frederikke.larsen@hotmail.com
OD
DUF
Sex & Samfund

Unge, der har/kan/vil starte en startup. Tværsektorielt: Alt fra dataloger – antropologer osv. Grupper
som på FM skal skabe og derefter
pitche idéen for Tommy Ahlers.
Iværksætteri på FM.

Varan Pathmanathan,
Makeimpact:
vp@makeimpact.io
Cecilie Jakobsen, Nyt
Europa:
cecilie@nyteuropa.dk

Maria Hørmann, Chora
Connection:
mariah@choraconnection.dk
Mia Ji Sørensen, Deloitte:
miasoerensen@deloitte.dk
Sarah Wolf, Danske
Handicaporganisationer:

Multi-brainstorm
om samfundsudfordringer

Sted: den kreative scene.

Samskabende løsninger.
Alle bidrager.
Konkrete actions

Leave no one behind.

Workshop

Menneskerettigheder.
Unge/børn

Bue Heckmann fra
IWGIA:
bh@iwgia.org

Richard G. Engström,
The Impact Business Index:
richard@impactbusinessindex.com

Hvem & hvordan?

Tjekliste / gode råd – gives
til beslutningstagere.

‘Fælledskab’

Verdensmålsvandring

Folkevandring

Ældre
Handicap
Flygtninge
Ekspert
Piger/ kvinder
Seksualitet
etnicitet
Mål # 11, 12, 13, 14, 15 & 17.
Ressourceflows mellem land og by.
Hvordan bygger vi en bro?

Evt. starte Folkemødet med at gå en
tur. Folk, der er interesserede i by
og land kan starte med at lytte til
hinanden.

Verdensmål challenge
SDG 18

Ung hverdagsaktivisme møder influencers

Landsby cup

Fra land og fra by – samle folk fra
landsbyer.
Fysisk aktivitet. Fodbold?
En prototype på Folkemødet, som
derefter skal rejse rundt i landet.
Landsdækkende årlig turnering
midt i landet
Virksomheder eller org: udfordringer indenfor bæredygtighed. Monopolet skal guide. Løsningsforslag der skal vendes tilbage.

Mads og det bæredygtige monopol

Modeshow med
bæredygtig tøjproduktion

Modeshow og debat

Plastik quiz

Ligestilling, SDG
5

Unge-manifestet
for ligestilling

Samtalesalon

sw@handicap.dk
Amnesty

Kirsten Brosbøl (S),
2030-Netværket:
Kirsten.Brosbol@ft.dk
Realdania, KADK, Collective Impact, Folkevandringen, Samsø
Energi-akademi, L & F,
Økologerne.
Carsten Ohm, Folkevandringen:
carstenohm@carstenohm.dk
2030-Netværket, Real
Dania, Globale Seniorer.
Sara, ILOVEGLOBALGOALS:
sara@heagenda.dk
Clara Halvorsen, VBN:
ch@worldsbestnews.org
Carsten Ohm, Folkevandringen:
carstenohm@carstenohm.dk

Marie-Louise Thøgersen, Tænketanken Frej:
mlbt@taenk-frej.dk

# 12
Et rejsende event. Institution fra
Færøerne – bæredygtighed ift. tøj
og tekstil. Modeshow og derefter
debat med unge, politikere, erhvervsliv osv. På baggrund af dette.
# 12
Dilemmaer ift. bæredygtighed.
Debatten omkring udfordringer og
fordele, når det bruges rigtigt.

Mikael Carboni Kelk,
Nordisk Ministerråd:
mikkel@norden.org

Alle aktører med som en del af løsningen.
Inkl. Religion

Kristine Kaaber Pors,
DRMU:
kkp@dmr.org
Danmission
ADRA

Få nogle til at fortælle om normerne i skoler osv. For køn. Samtalesalon. Slutte med at forpligtige
sig på at lave ændringer i handling:

Sidsel Stybe Vesterg,
DUF:
sve@duf.dk

Abjørn Lindsø, Plastindustrien:
al@plast.dk

Nye typer af finansiering

Er Danmarks
virksomheder verdens bedste?

Ny fortælling om
erhvervsskoler og
verdensmål

Implementering
med kant

at sige stop og hvad der skal gøres
op med af normer ift. køn. Undervisningsmateriale som produkt.
Folkeeje
Pension
Investering
Startup
# 8, 12 & 17.
Verdensmålsplatform. Hvilke virksomheder måler sig på hvilke områder?
Nye ansigter til events på FM. Publikumsinddragelse.
Fornyet fokus på bæredygtigt at
kunne skabe interesse i erhvervsuddannelserne.
Med unge, der selv fortæller. Fortællinger om den bæredygtige frisør, kok osv. Unikt i DK at mange
sektorer bakker op.
Implementering med kant. Status
og fokus på handling bagefter.

Lea Løchte Ziebell,
Makeimpact:
leaziebell@gmail.com

Dorte Larsen, Danmarks Statistik:
dla@dst.dk

Anne Enemark, UNESCO:
Anna.Enemark@uvm.dk

Julie Rosenkilde, Nyt
Europa:
jr@nyteuropa.dk

Hvor er vi og hvor hurtigt skal vi
rykke de næste dage på folkemødet?
Kan en Verdensmålsalgoritme
ændre verden?

Og Verdensmål i hverdagsliv techgiganterne - google osv. De har

Esben Licht, Tekstilrevolutionen:
esben@makershirt.dk

magt men er ikke forpligtet. Når
man googler noget, kan det så algoritmes ift bæredygtighed?
SDG-washing
Den danske model – økonomisk-,
socialt- og miljømæssigt bæredygtige boliger.
Den demokratiske
bolig.
Den blandede by.
Den sociale businesscase.
Det bæredygtige
byggeri.

Taskforce på tværs af #dkcivil
Eks på international vidensdeling –
hvordan kan Danske løsninger
hjælpe med at løfte verdensmålene i
andre dele af verden?
Non-profit – en forretningsmodel
som arbejder for verdensmålene.
Om hvordan man skaber sammenhængskraft og engagement, for fx
Verdensmålene.
Om hvordan vi fremtidssikrer vores
byer, ved at gøre dem tilgængelige
for alle samfundsgrupper.
Om boligsocialt arbejde bl.a. uddannelse og beskæftigelse, økonomirådgivning og sociale viseværter.
Om bl.a. bæredygtigt nybyggeri
(DGNB), klimarenoveringer, lokale
grønne energiløsninger, klimatilpasning (LAR

Liv Jørgensen, Danmarks Almene Boliger:
liv@bl.dk,

