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I dybden med klima - Bliv klogere på den politiske 

ramme for klimahandling i udviklingsindsatser 

DEN 29. OKTOBER  
HOS CISU I AARHUS 
KL. 16.30-19.30 

DEN 30. OKTOBER PÅ 
VARTOV I KØBENHAVN 
KL. 16.30-19.30 

Velkomst v. Maria Graversen, rådgiver hos CISU. CISUs arbejde med 
verdensmål 13 og klimarelaterede medlemstilbud, og introduktion til 
dagens fokus på de politiske rammer for klima og klimabistand. 
 

Den politiske ramme for klimahandling på lokalt, nationalt og globalt 

plan v. Gunnar Boye Olesen, International Network for Sustainable 

Energy og politisk koordinator hos NGO’en VedvarendeEnergi. Bliv klo-

gere på udviklingslandenes klimaudfordringer og få overblik over den 

politiske ramme for klimahandling. Gunnar Boye Olesen har deltaget i 

en række klimatopmøder og vil med sit oplæg give et overblik og vise 

eksempler på, hvordan man kan bruge viden om eksempelvis et lands 

klimaplan og mål for nedsættelse af CO2 i sit lokale og nationale udvik-

lingsprojekter. Efter oplægget, er der mulighed for at diskutere, hvor-

dan klima kan bruges i jeres udviklingssamarbejde.  

Pause med let forplejning - og mulighed for at fortsætte dialogen 
med oplægsholdere og CISU. 
 
Klimabistand – muligheder og udfordringer for danske NGO’er v. 
Hans Peter Dejgaard, konsulent ved INKA Consult. Få indblik i hvilke 
trends og muligheder, der er for klimafinansiering, når Hans Peter de-
ler resultater fra nyt studie til Norge om markant stigning i klimafinan-
siering. Få også en status på dansk klimabistand, f.eks. hvordan ser 
Danmarks bidrag ud ift. andre lande. Hans Peter viser eksempler på 
CSO netværks tracking af klimabistand til Ghana, Uganda, Etiopien, Ne-
pal, Filippinerne og Vietnam. 

 
Tak for i dag v. CISU. kort opsamling på de vigtigste læringspunkter, 
og vi deler hvad vi tager med os videre. 
 
 
 
 

Vi opfordrer til tilmelding i god tid. Hvis du melder dig til senest 3 uger 

før kurset, har du mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne 

og komme med ønsker til særlige fokusområder på kurset. 
 

16.30-16.50 
 
 
 
 
16.50-18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00-18.30 
 
 
18.30-19.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.15-19.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Invitation 
På kurset I dybden med klima, bli-
ver du præsenteret for den nyeste 
viden indenfor dansk klimabi-
stand, og du får overblik over, 
hvad der er op og ned på de politi-
ske processer og strukturer for at 
arbejde med verdensmål 13 om 
klima i udviklingsarbejdet.  

Der bliver rig mulighed for at stille 
spørgsmål og diskutere med de to 
oplægsholdere om, hvordan I kan 
integrere klima i jeres udviklings-
samarbejde. F.eks. om der er po-
tentiale for at koble klima med je-
res andre tematikker, og hvilke 
muligheder, I har for at påvirke el-
ler evt. søge klimafinansiering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRANGEMENTET ER ÅBENT FOR ALLE 

Inspirerende kursus om de politiske rammer for klimahandling og muligheder for 
klimafinansiering. Bliv klogere på udviklingslandenes klimaudfordringer, hvordan 
klimaforandringer bidrager til øget fattigdom og sårbarhed, samt hvordan skaderne 
kan begrænses. 

Foto af Vitus Kroer Dal, Arkitekter Uden Grænser 
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