TORSDAG
DEN 4. APRIL
KL. 16-20
Store Sal, Vartov,
København

Klimaseminar

CIVILSAMFUND OG GRØN OMSTILLING

Kom og bliv opdateret på aktuelle udfordringer og trends indenfor klimadagsordenen. Du kan også få inspiration til,
hvordan din organisation kan integrere
en klimavinkel i jeres projekter, eller hvordan I bedre støtter jeres lokale partnere i
at arbejde med klimatilpasning og fortalevirksomhed.
Parisaftalen fra december 2015 har for alvor
sat klimaspørgsmålet på den globale dagsorden. Indenfor blot få år skal der ske en massiv
omstilling i samfundet, hvis vi skal holde os
indenfor klodens grænser for klimabelastning. I oktober 2018 fremsatte den danske
regering sit nye klimaudspil ’sammen om en
grønnere fremtid’, der er regeringens bud på,
hvordan Danmark formår at leve op til EU’s
klimamål for 2030. Trods de mange gode
intentioner er der stadig behov for massive
teknologiske forbedringer, markant ændret
adfærd hos borgerne og en stærk politisk vilje for at komme i mål med de nødvendige
klimaindsatser.
I Danmark har vi mange erfaringer at
bygge på, hvor mange grønne foreninger og
ildsjæle igennem de seneste 35 år har arbejdet med bæredygtighed og klimaspørgsmål
indenfor forskellige områder. Civilsamfundet
er blevet stadig mere aktivt for at skabe et
samfund, der understøtter grøn omstilling.
Men hvad kan vi gøre som civilsamfund lige
nu, og hvor mangler vi fortsat at sætte ind, så
de katastrofale konsekvenser, som de dystre
prognoser forudser, ikke indfinder sig?
I de kommende år vil CISU afholde en
række workshops om verdensmål 13 med
fokus på civilsamfundets rolle i klimaindsatser. I den forbindelse inviterer CISU til kick-off
seminar, der tager pulsen på klimasituationen, som den er i dag.

PROGRAM
16.00-16.15

Velkommen v. Maria Graversen & Jeef Bech, CISU. Introduktion til CISUs
nye klimabevilling herunder muligheder for støtte og kommende
arrangementer.

16.15-17.15	
Klimasituationens aktuelle problemstillinger og trends v. Jørgen Steen
Nielsen, Information. Journalist og forfatter Jørgen Steen Nielsen tager
pulsen på klimasituationen og giver sit bud på civilsamfundets perspektiver for handling i Danmark og globalt.
17.15-17.30 	Klimafokus i den danske udviklingsbistand v. Bo Jul Jeppesen, Multi
lateralt Samarbejde, Klima og Ligestilling – UM. Bliv klogere på Danmarks
klimaambitioner for den danske udviklingsbistand, og hvordan UM ser
civilsamfundets rolle heri.
17.30-18.00

Pause med let forplejning

18.00-19.00	
Klimaindsatser i en udviklingsdagsorden: eksempler fra danske NGO’er

• Øko-landsbyer i Sydasien – når fattigdomsbekæmpelse og klimaindsatser går

hånd i hånd v. Lykke Valentin, Dansk International Bosætningsservice. Få inspiration
til, hvordan modstandsdygtighed og lokal klimatilpasning kan integreres i udviklingssamarbejdet via lokaludviklede og lavomkostningsløsninger inden for blandt andet
vedvarende energi, vandforsyning, landbrug og dyrkningsmetoder.

•

	
Klimaaktivisme v. Matilde Goldschmidt Andersen, Afrika Kontakt. Mød aktivisterne
fra Afrika Kontakts Klimagruppe, der fortæller om, hvordan de i samarbejde med deres
lokale partnere kæmper for at få klima højere op på den politiske dagsorden.

•

	
Skovene på klimadagsordenen! v. Jakob Kronik, Verdens Skove: Få indblik i,
hvordan en dansk miljøorganisation med mange aktive frivillige arbejder med lokal
klimatilpasning og fortalervirksomhed i både Latinamerika og Danmark.

•

	 Klimapolitik v. Dan Belusa, 92-gruppen. Hvordan fungerer klimaforhandlingerne
egentlig i FN regi? Og er det overhovedet muligt for civilsamfundet at påvirke det
danske klimaudspil og EU’s klimaambitioner? 92-gruppen - Forum for Bæredygtig
Udvikling – er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer,
der arbejder for at fremme bæredygtig udvikling. Dan Belusa har deltaget i en række
klimatopmøder og vil med sit oplæg give inspiration til, hvordan man kan arbejde
politisk med klima.

19.00-20.00 	Paneldebat om muligheder og udfordringer for klimaindsatser
Moderator: Jeef Bech, CISU. Her kan du stille dine brændende spørgsmål
til de 6 oplægsholdere, give inputs til kommende klimaarrangementer og
ikke mindst diskutere civilsamfundets rolle i den globale grønne omstilling med seminarets øvrige deltagere og panelisterne.

SEMINARET ER GRATIS OG ÅBENT FOR ALLE
Tilmelding sker via CISUs kurser.cisu.dk

«

