Kick-start den grønne læringsrejse
Politikkerne, virksomhederne og civilsamfundet taler om både filantropi og forretningsmuligheder
indenfor private partnerskaber mellem NGO’er og virksomheder - men taler vi samme sprog og forstår vi
udfordringer og muligheder?
Af Vibe Jensen, Business Developer and Program Officer, Danish Forestry Extension / Skovdyrkerne
Vi oplever en stigende interesse blandt virksomheder til at påtage sig et socialt ansvar og samtidig en
politisk promovering af strategiske partnerskaber særligt til realisering af de nye internationale
udviklingsmål (SDG’er). Men netop hvilken rolle virksomhederne skal spille i implementeringen af de 17
SDG’er og hvordan man som miljø NGO kan danne grønt fokus som kerneelement i sådanne
partnerskaber er udefineret. Vi ved der både er muligheder og udfordringer i partnerskabsprojekter og
ser man på de eksisterende projekterfaringer er der nærmest uendelige måder at kombinere privat
sektor- og civilsamfunds kompetencer. Men hvordan gør vi det bedst? Hvor starter vi og hvordan
fordeler vi rollerne?
Netop disse spørgsmål sætter 6 danske miljø NGO’er fokus på i et 2-årigt projektforløb hvor der
eksperimenteres med indgåelse af CSR partnerskaber. Forløbet fokuserer på udvikling af business case,
rollefordeling, intern kommunikation og udarbejdelse af eksternt brandings materiale. Det vil være
learning by doing med støtte fra professionelle oplægsholdere og fælles sparring.
Og hvorfor netop det? Indgåelse af partnerskaber er et forholdsvist nyt område, som få medarbejdere
har dybdegående kendskab til. Der er brug for at efteruddanne medarbejdere til at kunne fokusere
professionelt på at indgå partnerskabsprojekter dvs. formulere projektets indhold, opsøge
samarbejdspartnere, implementere samt kommunikere projektet. Knappe ressourcer betyder
begrænset tid til at eksperimentere med typer af partnerskabsprojekter, opsamle og dele erfaringer
med andre organisationer og virksomheder. Men når der ikke deles viden mellem projekter kan der ikke
laves en bredere evidensbaseret praksis til indgåelse af partnerskaber. Derfor laver vi en platform til
læringsdeling!
Hvorfor grøn CSR? Allerede tilbage i 2012 bragte CSR.dk en artikel omkring at rejse grønt. Her nævnes
b.la. at: ”En undersøgelse fra Apollo og Kompas Kommunikation viser, at hver femte dansker mener, at
social ansvarlighed spiller en rolle, når de skal vælge rejsebureau. Hvis vi kigger ned til vores tyske
naboer, kan vi se, at medlemmerne af den tyske forening for økoturisme "Forumandersreisen" havde en
stigning i antallet af øko-turister fra 11.000 i 1998 til 118.200 i 2008. Deres omsætning i 2008 var 139
millioner! De har i øjeblikket en andel på en procent af det samlede, enorme tyske rejsemarked. Det må
altså være indiskutabelt, at der er grøn vækst i rejsebranchen”.
Som et ud af mange områder ligger der et kæmpe potentiale i økoturisme som en udviklingsaktivitet –
turister skal se naturen bevaret, smage den lokale mad, sove i lokale landsbyer, guides på ture og lære
om naturen. I sådanne projektaktiviteter vil grønne CSO’er med en bred og diversificeret række af miljø
kompetencer og lokalkendskab repræsentere professionelle samarbejdspartnere. F.eks. har Verdens
Skove stærke skov- og økoturisme erfaringer fra Latinamerika, Vedvarende Energi har særligt tekniske
kompetencer indenfor grøn energi med projekter i Afrika, Skovdyrkerne har viden om professionel og
kommerciel skovdyrkning og foreningsdannelse i både Danmark, Europa og troperne. Indgåelse af

sådanne partnerskaber giver fleksibilitet til at integrere disse kompetencer som kerne fokus (business
casen) i projektet og dermed skabe bredere og mere professionelle grønne synergieffekter i projekterne.
Vi kick starter læringsrejsen med et indledende tema seminar d. 27. februar i Kbh N. Her vil international
trendspotter indenfor Social Business, Tania Ellis og forretningsudvikler Janni Thusgaard dele ud af deres
viden om CSR projekter. Er du som virksomhedsrepræsentant også nysgerrig på at lære mere om disse
muligheder så kan du læse mere om både program, projektforløb, NGO’er og projektidéer på
http://migrow.dk/partnerskaber/

