
Dato: 20. november 2018 kl. 9.30 – 15.30 med efterfølgende drinks. 

Sprog: Konferencen tolkes mellem dansk og engelsk 

Pris: Gratis 

Tilmelding: Senest den 9. november på www.sdg8.dk

Sted: Industriens Hus, H.C. Andersen Boulevard 18, København 

Mere info: Bente Toftkær, bet@di.dk, Mads Bugge Madsen, mbm@loftf.dk, 

Jesper Nielsen, jesper.nielsen@3f.dk

Verdensmål 8 i arbejde 
- Arbejdsmarkeder der skaber bæredygtig udvikling

Kom til konference og oplev hvordan arbejdsmarkedets parter gør en forskel 
i udviklingslandene.

Fattigdom, korruption og mangel på demokrati. Det er problemer, som verdenssamfundet ikke kan klare 
uden at ændre på betingelserne for vækst, jobskabelse og arbejdsvilkår. Ingen lande kan løfte den opgave 
alene.  

I Danmark er arbejdsmarkedets parter gået sammen om at fremme bæredygtig vækst og ordentlige jobs 
(Verdensmål 8) i udviklingslandene. Den 20. november sætter vi fokus på nogle af de indsatser, der er med 
til at gøre en forskel i verden, når 3F, Ulandssekretariatet og Dansk Industri, med støtte fra Udenrigsmini-
steriet, inviterer til konference om Verdensmål 8.

På dagen fortæller fagforeningsfolk og repræsentanter fra arbejdsgivere fra hele verden om mulighederne 
for at skabe bæredygtig vækst og ordentlige jobs – og de udfordringer der er, når arbejdsmarkedet skal 
reformeres. Hør hvordan elementer fra den danske arbejdsmarkedsmodel inspirerer arbejdsmarkedets 
parter i udviklingslandene. 

Der vil være oplæg fra blandt andre Minister for Udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs og Generaldirektør for 
FN’s internationale arbejdsorganisation ILO Guy Ryder. Repræsentanter fra den danske virksomhed Orana 
vil fortælle, hvordan de bruger verdensmålene i det daglige arbejde.  Repræsentanter for arbejdsgivere fra 
Kenya og faglige ledere fra Honduras og Myanmar vil fortælle, hvordan dialog har banet vejen for bedre 
vilkår for både medarbejdere og virksomheder. Værterne for konferencen er LO-Formand Lizette Risgaard, 
COO og Direktør i Dansk Industri Thomas Bustrup, og 3F’s Næstformand Tina Christensen. 

Efter frokost byder Dansk Industri, 3F og Ulandssekretariatet op til dialog og involvering på markedsplad-
sen. Her vil vi sammen med vores partnere give smagsprøver på, hvordan arbejdsmarkedets parter bidrager 
til FN’s verdensmål. På markedspladsen møder du forskellige partnere, projekter og indsatser fra hele 
verden. Du kommer helt tæt på det konkrete samarbejde og får mulighed for at debattere, hvordan udvik-
lingsarbejde kan gøres mere effektivt og innovativt med afsæt i arbejdsmarkedet. 

Læs mere om de forskellige stande på markedspladsen i programmet.

Vi glæder os til at se dig.

VERDENSMÅL 
I ARBEJDE

https://sdg8.dk/det-sker/konferencer/tilmelding-til-konferencen-verdensmaal-8-i-arbejde


Program 
9.30 – 10.00 Registrering & kaffe                     

10.00 Åbning af konferencen 
 Moderator Kurt Strand

10.10 Velkomst v/de tre konsortie-partnere 
 Lizette Risgaard, Formand LO og Ulandssekretariatet  

 Tina Christensen, Næstformand 3F

 Thomas Bustrup, COO og Direktør, Dansk Industri

10.25 Danmarks fokus på bæredygtig, inklusiv vækst i udviklingslande 
  Ulla Tørnæs, Minister for udviklingssamarbejde 

10.40 Arbejdsmarkedets rolle i udviklingsarbejde
  Guy Ryder, Generaldirektør ILO

10.55  Paneldebat 
 v/ Oplægsholderne

11.15 Pause og netværk

11.45 Cases fra det globale syd 
 Gladys Rojas, Faglig repræsentant, SITRASOACON,

 (lokal beklædningsfagforening) Honduras

 Maung Maung, Præsident for CTUM (LO), Myanmar

 Flora Mutahi, CEO, Melvin’s Tea og bestyrelsesmedlem, FNs Global Compact, Kenya 

12.35 Danske virksomheders rolle i udviklingslandene
 Niels Østerberg, Direktør for Orana 

13.00 Frokost

13.50 Markedsplads
 Deltag i debatten på to ud af 12 spændende stande, der   
 stiller skarpt på, hvordan arbejdsmarkeders parter   
 bidrager til bæredygtig udvikling. 

   

15.10 Opsamling fra markedspladsen 

15.30 Drinks og netværk
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