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1.  No Poverty

2.  Zero Hunger

3. Good Health and Well-being

4. Quality Education

5. Gender Equality

6.  Clean Water and Sanitation

7.  Affordable and Clean Energy

8. Decent Work and Economic Growth

9. Industry Innovation and Infrastructure

10. Reduced Inequalities

11.  Sustainable Cities and Communities

12. Responisble Consumption and Production

13. Climate Action

14. Life Below Water

15. Life on Land

16. Peace, Justice and Strong Institutions

17. Partnerships for the Goals
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Aktivitetsprogram for 2018
Kina som verdens nye supermagt, danske erfaringer fra etablering af det såkaldte 
myndighedssamarbejde, rent vand til megabyer og smart city-begrebet i Sydøst- 
asien. Hvad betyder Trumps ”America First” for globale aftaler og udviklings- 
bistand, hvordan ser det arabiske forår ud – otte år efter, det tog sin begyndelse i 
Tunesien? 

Disse er udpluk fra de mange spændende temaer, som IDA Global Development 
sætter spot på i løbet af 2018 ved en række gå-hjem-møder eller længerevarende 
debatmøder. Til møderne er der rig lejlighed til at deltage i dialogen, høste ny viden 
og netværke med fagfæller, interesserede, oplægsholdere og fagfolk –  også ved 
den efterfølgende sandwich og kaffe.

Februar 
Mellem Europa og Afrika
Arrangement nr. 325373

Den demografiske og økonomiske udvikling i Afrika, lokale konflikter og de globale 
klimaforandringer stiller Europa over for en massiv flygtningeudfordring. Arrange-
mentet ser på den nye politiske aftale mellem 60 europæiske og afrikanske lande, 
hvor alle forpligter sig til at samarbejde om at løse flygtninge- og migrationsproble-
mer på det afrikanske kontinent og mellem de to blokke bl.a. ved at skabe en bedre 
fremtid for afrikanerne i deres egne lande, så de ikke tvinges på flugt eller behøver 
at søge væk.

Marts 
Brasilien – en sværvægter i politisk og 
økonomisk krise 
Arrangement nr. 325374

Brasilien er verdens femtestørste land og Sydamerikas økonomiske sværvægter 
med en veludviklet landbrugs-, industri- og servicesektor. Brasilien anses også som 
et lovende marked for dansk industri og investeringer. Men den brasilianske øko-
nomi er skrumpet med næsten 10 pct. siden 2014, og landet befinder sig i en dyb 
økonomisk og politisk krise med udbredt korruption og en fortsat stor social ulig-
hed. Arrangementet ser på de udfordringer og muligheder, som Brasilien byder på i 
forhold til danske investeringer.
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April 
Bæredygtige og smarte mega-byer 
Arrangement nr. 325376

Frem mod 2030 forventes 60 pct. af Jordens befolkning at bo i bymæssige områ-
der, og en ud af tre vil bo i byer, der rummer flere end en halv million indbyggere. 
Ud af verdens 31 mega-byer (mere end 10 millioner indbyggere) ligger de 24 i det 
globale syd. Yderligere 10 mega-byer forventes at vokse frem – alle i det globale 
syd. Det stiller kæmpe krav og udfordringer til infrastruktur og planlægning samt 
de omgivelser, som skal forsyne mega-byerne med mad, vand og andre ressourcer. 
Arrangementet fokuserer bl.a. på, hvordan danske virksomheder, viden og tekno-
logi kan være en del af løsningen.

Maj 
Det Arabiske Forår 
Arrangement nr. 325375

Der var store forhåbninger, da Det Arabiske Forår tog sin begyndelse i Tunesien for 
snart otte år siden og på den ene eller anden måde hurtigt forplantede sig ud i den 
arabiske verden. Arrangementet vil med fokus på Egypten, Libyen og Jordan se på, 
hvor Det Arabiske Forår er i dag og bl.a. se på, om de politiske systemer er blevet 
mere demokratiske, om kvinder har fået flere rettigheder, og om der er kommet 
mere stabilitet.

Juni 
Afrikas infrastruktur – en sag for danske fonde? 
Arrangement nr. 325377

Afrika skriger på bedre infrastruktur for at opnå vækst og udvikling og bekæmpe 
fattigdom. Den Afrikanske Udviklingsbank skønner, at Afrika samlet har brug for at 
investere 95 mia. dollar i infrastruktur – om året. Men de faktiske investeringer er 
under det halve, og udviklingsbistanden har ikke formået at løfte opgaven. I august 
2017 lancerede A.P. Møller Holding sammen med flere store pensionskasser en ny 
Afrika Infrastruktur Fond med en kapital på hele 550 mio. dollar og et mål om at 
investere i 10-15 afrikanske infrastrukturprojekter over 10 år. Mødet ser på udvik-
lings- og afkastpotentialerne.
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September 
How the UN Works? (Eng.) 
Event number 325378

The event is similar to the ”Working for the UN” event in September 2017 and is 
co-organized with DJØF, Yngre læger and the UN City. During the event, participants 
will learn about how the various UN organisations work, and what the opportuni-
ties and formats for working with the UN are. It will also be possible to engage in 
discussion and make direct personal contact with staff from the individual organi-
sations of the UN family.

Oktober 
Er danske erfaringer relevante for 
myndighederne i andre lande?
Arrangement nr. 325379

Myndighedssamarbejde er blevet et af de nye ’buzz-words’ i dansk udviklingspoli-
tik, men hvad går det ud på? Der er udsendt 25 danske vækstrådgivere, og en række 
styrelser er involveret i såkaldt ’strategisk sektorsamarbejde’ for at forbedre ram-
mebetingelser i samarbejdslandene. Hvordan fungerer denne type videnoverfør-
sel og kapacitetsopbygning? Giver det nogen mening at placere en person uden 
erfaring fra et udviklingsland i et ministerium i et udviklingsland? Hvilken effekt har 
det for landets udvikling og for dansk eksportfremme?  

November 
Kina – verdens nye (eneste) super power
Arrangement nr. 325380

Kina har siden 1980erne gennemgået en ekstremt hurtig økonomisk, teknisk og 
social udvikling. Denne udvikling har været drevet af eksport og kommunistparti-
ets absolutte kontrol. Det har bl.a. ført til et enormt handelsbalanceoverskud i for-
hold til resten af verden og en ikke tidligere set akkumulering af kapitalmagt. I en tid, 
hvor USA vender sig ind mod sig selv og frivilligt abdicerer fra den lederrolle, landet 
har haft de sidste 100 år, samtidig med, at Kina åbner sig mod verden, er dette en 
’game-changer’ for den globale udvikling og en udfordring af vestlig hegemoni og 
værdier som demokrati og menneskerettigheder. Arrangementet vil belyse disse 
tendenser ud fra forskning og konkrete eksempler.
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Datoer og ændringer
Endelige datoer, eventuelle ændringer og nye møder/arrangementer 
annonceres løbende
 ∙ i selskabets nyhedsbrev
 ∙ på IDA Global Developments hjemmeside (ida-globaldevelopment.dk)
 ∙ på IDA Universe (universe.ida.dk/ida-global-development)
 ∙ på selskabets Facebook-side (facebook.com/idaglobaldevelopment)

Andre aktiviteter

December 
America First – USA under Trump 
Arrangement nr. 325382

Donald Trump trækker USA ud af globale aftaler og skærer i udviklingsbistanden. 
Verdens fattige, FN og klimaforandringerne står tydeligvis ikke øverst på præsident 
Donald Trumps dagsorden. Trump forspilder ingen lejlighed til at signalere, at for 
ham er det America First. Han skærer voldsomt i amerikansk udviklingsbistand og 
trækker USA ud af globale klimaaftaler og regionale handelsaftaler. Arrangemen-
tet vil analysere, hvad Trumps  politik betyder i praksis i en kompleks, globaliseret  
verden – nu hvor Trump er midtvejs i sin embedsperiode.

IDA Young Development Professionals – YDP (Eng.)

YDP is an interdisciplinary network of young professionals who share values of 
equality and who are committed to a sustainable future for the planet. YDP is ba-
sed on IDA Global Development Class 2015 & 2016 – but is open to others as well. 
Activities in 2018 include: global development challenges, job-market and career 
building, individual career and professional growth, and interdisciplinary/intersec-
toral projects and social relations.
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Iværksætteri og TechPlomacy

Afrika er midt i en digital transformation, hvor internet og smartphones er ved at 
blive allemandseje. Det åbner for nye muligheder for digital socialt iværksætteri 
som middel til jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse. Disse går fra initiativer som 
er fuldt velgørende til forretningsidéer på almindelige markedsvilkår. Men det er 
svært at skaffe finansiering til opskalering af de gode idéer. IDA Global Develop-
ment ser på en række møder med deltagelse af digitale iværksættere og andre på 
de muligheder og praktiske udfordringer, der er i digital innovation og udvikling.

Bæredygtighedskaravane

Karavanen vil i efteråret 2018 besøge virksomheder, kommuner og institutioner i 
hele landet for at styrke opmærksomheden omkring verdensmålene for bæredyg-
tighed og dele praktisk, konkret erfaring med integration, operationalisering og im-
plementering af målene. Karavanen er et fælles initiativ af IDA fagselskaber og regi-
oner, DTU og FN. Karavanen kommer i hus med et stort afslutningsevent i FN-byen.
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Svanemærket tryksag

IDA Global Development 
IDA Global Development er et stærkt tværfagligt netværk for 
alle, der interesserer sig for global udvikling i bred forstand. Vores 
fokusområde er internationalt udviklingssamarbejde, inklusive 
mulige løsninger på store, globale udfordringer som fx klima- 
forandringer, miljøkatastrofer, naturressourcer, konflikter, fattig-
dom og ulighed.

Medlemmerne af IDA Global Development er studerende, konsu-
lenter, ansatte i offentlige og private organisationer eller firmaer 
og andre, som på en eller anden måde beskæftiger sig med glo-
bale udviklingsspørgsmål. IDA Global Developments bestyrelses-
medlemmer har praktisk og akademisk erfaring og er aktivt enga- 
gerede i globale temaer og internationalt udviklingssamarbejde.

Tilmelding til arrangementer
Du kan tilmelde dig vores arrangementer på universe.ida.dk  
– indsæt arrangementsnr. i søgefeltet. Derefter kan du se program 
og tilmeldingsfunktion. 

Husk, at du skal være logget på for at tilmelde dig elektronisk. Hvis 
du ikke har en brugerprofil, kan du bestille et login/password på 
universe.ida.dk, vælg ”Opret ny brugerprofil” og udfyld formula-
ren. Herefter modtager du password pr. e-mail. 

IDA Global Development er et fagteknisk selskab under 
Ingeniørforeningen, IDA.

Læs mere på
universe.ida.dk/ida-
global-development
eller
ida-globaldevelop-
ment.dk

Følg os på 
facebook.com/ida-
globaldevelopment


