
 

 

 

 

Hvordan arbejder vi med FN’s Verdensmål i praksis? 

Hvad kan virksomheder og offentlige organisationer i Danmark og 

Tyskland lære af hinandens arbejde med verdensmålene? 
 

SARA er et dansk-tysk projekt, som handler om at arbejde med FN’s verdensmål i 

praksis. Den 22. april 2021 holder SARA-projektet et onlineseminar, som kan give 

virksomheder og offentlige organisationer inspiration til, hvordan de kan bruge FN’s 

Verdensmål til at arbejde med bæredygtig udvikling i deres daglige arbejde. Keynote 

speaker er Stine Kirstein Junge fra FN's udviklingsprogram for bæredygtig udvikling. 

Hun vil give sit bud på, hvordan verdensmålene kan danne rammen for global og 

lokal bæredygtig udvikling. Derefter vil danske og tyske virksomheder og offentlige 

organisationer vise eksempler på deres arbejde med bæredygtighed og 

verdensmålene. 

“Bæredygtighed er for længst blevet en del af folks liv. Der findes mange ideer og 

forslag til, hvad man kan bidrage med. Men kun få af disse er rettet mod 

virksomheder,” siger en af SARA-projektets partnere, Mandy Drebold fra KielRegion 

GmbH. “Mange organisationer ønsker også at blive mere miljø- og klimavenlige og at 

arbejde mere bæredygtigt og fremtidsorienteret.” 

Det er gratis at deltage i onlineseminaret, men det er nødvendigt at tilmelde sig på 

projektets hjemmeside www.sara-interreg.eu. Der er simultanoversættelse til dansk 

og tysk. 

SARA er en invitation til samarbejde 
FN’s Verdensmål danner i stigende grad grundlag for, hvordan virksomheder og 

offentlige organisationer arbejder med udvikling og bæredygtighed.  

SARA er en forkortelse for “SDGs, Adaptable Indicators and Methods, Regional 

Development and Active Implementation”. Projektet udvikler metoder til offentlige 

myndigheder, som ønsker at indarbejde verdensmålene i deres strategier. Små og 

mellemstore virksomheder vil få et koncept til implementering af målene for 

bæredygtig udvikling i deres forretningsstrategi.  

“FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling udgør en fælles ramme til at tage fat på 

globale udfordringer. SARA-projektet er derfor også en invitation til at arbejde 

sammen og til at udvikle en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region, siger 

Jeppe Kristensen, afdelingschef i Region Syddanmark, der er lead partner i SARA-

projektet. 

Partnere fra Tyskland og Danmark 
Det dansk-tyske samarbejde spiller en vigtig rolle og skal udgøre en grænseover-

skridende platform til at udveksle viden og præsentere projekter. Tre danske og tre 

tyske partnere er allerede i gang med at arbejde med verdensmålene. Region 

Syddanmark, UdviklingsRåd Sønderjylland, TREFOR, Erhvervsudviklingsselskabet i 
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Rendsburg-Eckernförde GmbH & Co. KG, Kreis Schleswig-Flensburg og KielRegion 

GmbH. Derudover bidrager tolv netværkspartnere fra bl.a. kommuner, universiteter 

og virksomheder til projektet med deres erfaringer. 

SARA støttes af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra den Europæiske 

Fond for Regional Udvikling. Projektet løber fra september 2020 til august 2022 med 

et samlet budget på 1,1 million euro, heraf 610.000 euro i støttemidler. 

Læs mere på: www.sara-interreg.eu 
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