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BÆREDYGTIGHED
Den mest anvendte definition af bæredygtighed er den såkaldte Brundtland-definition, som
blev præsenteret af The World Commision on Environment and Development i 1987:
"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe
fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”
Mange forbinder bæredygtighed med grøn teknologi og vedvarende energiløsninger. Men
bæredygtighed kan også handle om at skabe balance hos det enkelte menneske og mellem
mennesker.
Med andre ord er præmissen for udvikling og vækst, at det ikke må ske på bekostning af
hverken samfundets, miljøets eller menneskers velfærd.
Dette nyhedsbrev bringer bl.a. inspiration og eksempler på, hvordan bæredygtighed på
forskellig vis manifesteres i praksis. Du kan også selv bidrage til at flere eksempler på
bæredygtighed bliver udbredt via min nye blog. Mere herom i nyhedsbrevet.
God læselyst!
Bedste hilsner
Tania Ellis

SOCIALE ENTREPENØRER
DUGNAD - BÆREDYGTIGE LOKALE LØSNINGER
”Dugnad” er et norsk ord, der betyder, at lokalområdet samles for at løse en konflikt eller i
fællesskab løfte en opgave. Alle bidrager med det, de kan.
DUGNAD Vesterbro er en græsrodorganisation der arbejder for bedre forhold for stofbrugerne
på Vesterbro i København.
Den første "Dugnad" blev holdt i 2005, hvor beboere, politikere, stofbrugere og mange andre
interessenter fandt frem til 101 forskellige løsninger, som skaber rum for at både beboere og
stofbrugere på Vesterbro kan leve sammen på bæredygtig vis.
Løsninger der i dag er ført til bl.a. foreningen DUGNAD, et Sundhedsrum, en Café Dugnad,
et nyt stoledesign samt en specialdesignet kanylebeholder for stofbrugere. Derudover
Gadeavisen, en fotokunstkalender samt cateringkonceptet JunkFood, som bl.a. skal
generere indtægter til foreningens arbejde. Og ikke mindst ophævelse af et par forbudszoner,
hvor stofbrugere ikke må opholde sig (se interview hér).
Fokus på løsninger - ikke på problemer, partnerskaber på tværs af sektor- og faggrænser,
inddragelse af mange interessenter samt udvikling af (unikke) brugerdrevne løsninger er
noget af det, vi andre kan lære af DUGNADs arbejde.
Læs mere på www.dugnad.dk
Se også bogen "Brugerdreven velfærd for udsatte" hér

CASES SØGES TIL "THE NEW PIONEERS"
Det er to år siden, at min danske bog "De Nye Pionerer" udkom på Jyllands-Postens Forlag
som den første danske bog om socialt entreprenørskab og social innovation.
Nu er det blevet tid til at bringe de nye pionerer ud til et internationalt publikum med den
engelsksprogede udgave "The New Pioneers". I den forbindelse hører jeg meget gerne fra dig,
hvis du har nogle gode eksempler på fx:
•
•

Virksomheder der arbejder med bæredygtighed og CSR
Sociale iværksættere, der har haft succes med at skabe innovative løsninger og
virksomheder, der løser samfundsproblemer eller møder sociale behov
•
Tværsektoriske partnerskaber (fx NGOer og virksomheder) der sammen skaber både
økonomisk og samfundsnyttig værdi
•
Sociale innovationer - fx nye måder at leve, arbejde, og lære på
Det må meget gerne være cases, som (endnu) ikke er så kendte - og meget gerne eksempler
fra England, USA, Skandinavien eller udviklingslande.
Til dette formål har jeg oprettet en blog på min hjemmeside, så du dér kan skrive dine idéer
og forslag ind - og læse andres ditto. Det er mit håb, at det på den måde kan fungere som en
inspirationskilde for os alle. Jeg glæder mig til at høre fra dig!
PS. Den danske bog "De Nye Pionerer" er udsolgt fra forlaget, men jeg har et restlager, så det
fortsat er muligt at købe den danske bog via min hjemmeside hér. De første 8 der bidrager
med cases til blog'en, vil modtage et gratis eksemplar af bogen.
Du kan sende dine idéer og forslag til cases hér

BÆREDYGTIGHED UDE & HJEMME
NY PORTAL OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
For nyligt gik den danske hjemmeside www.bæredygtigebyer.dk i luften. Bæredygtige Byer
formidler viden om bæredygtig byplanlægning i både Danmark og udlandet til inspiration for
danske politikere, planlæggere og borgere.
Hjemmesiden indeholder bl.a. 'best practice cases' fra hele verden og favner emner som
affald, energi, fødevarer, grøn by, social by, transport og vand.
Se mere på www.bæredygtigebyer.dk

PRAKTISK HJÆLP TIL BÆREDYGTIGE INDKØB
Den grønne indkøbsportal giver inspiration og praktisk hjælp til indkøbere i både offentlige og
private virksomheder, således at de kan efterspørge produkter og ydelser, der belaster miljøet
mindst muligt.
Portalen vil hen over foråret blive løbende opdateret med inspirerende historier om
virksomheder, der gennem miljøbevidste indkøb har sparet både energi og penge.
Se mere på www.gronindkobsportal.dk

INSPIRATION TIL WORK LIFE BALANCE
Hvad betyder Work Life Balance? Hvad vil det sige at opnå balance mellem arbejdsliv, familieog fritidsliv?
Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF) har udgivet en bog med en lang
række fortællinger og konkrete forslag til, hvordan balance kan anskues og genfindes, både
som virksomhed og som medarbejder og privatperson.
CBAF udgiver iøvrigt også kvartalsmagasinet Balance, som du kan abonnere på hér.
Køb bogen "Work Life Balance" hér

ARRANGEMENTER
CSR - JURA OG FORRETNING I PARLØB
16. april 2009 08:30-13:00
Regeringen lancerede i foråret 2008 en handlingsplan, som fokuserer på forretningsdrevet
samfundsansvar, og Folketinget har vedtaget et lovforslag om, at de ca. 1000 største danske
virksomheder skal aflægge rapport om deres samfundsmæssige engagement (CSR).
Advokatfirmaet Kromann Reumert afholder en konference, som giver dig viden og værktøjer
til dette arbejde. Mads Øvlisen, Adjungeret Professor i CSR og bestyrelsesmedlem i The
United Nations Global Compact Board indleder konferencen.
:: Se mere om arrangementet hér

SOCIAL INNOVATION I NORGE
22. april 2009
Innoteket er en årlig konference, der afholdes af organisationen Innovasjon Norge, som er
ejet af det norske økonomi- og erhvervsministerium. På dette års konference afholdes der
indlæg om bl.a. "Open innovation in a global perspective", "Tid for autisme" med den danske
virksomhed Specialisterne, "Forbrugermagt som innovationsdriver", "Crowdsurfing" med
Martin Thomas og "Fra hardcore business til heartcore business" med Tania Ellis.
:: Se det fulde program samt tilmelding hér
:: Se mere om konferencen på www.innoteket.no

KONFERENCE OM CORPORATE VOLUNTEERING
6. maj 2009 10:00-16:30
Stadig flere danske virksomheder ser fordele i at organisere deres medarbejderes sociale
engagement i udvalgte frivillige organisationer. Hvilke muligheder og risici er der? Hvordan
kan samarbejdet gøres endnu bedre for fremtiden? Vidensklub for Strategi og Ledelse i
frivillige organisationer inviterer til konference på Copenhagen Business School om
virksomheders sociale ansvar med oplæg fra Peter Holm, kommunikationschef Skandia,
Anders la Cour, Lektor CBS, Kenneth Øhrberg fundraisingchef Dansk Røde Kors samt Tania
Ellis, forfatter og innovationsrådgiver Inspiratorium.
:: Læs mere om konferencen hér

PRESSENYT SIDEN SIDST
Guld og grønne møder
MøderPlus nr. 3, februar 2009
Frivilligt arbejde i arbejdstiden kan gavne firmaet
Nordjyske Stiftstidende, 17. februar 2009
Jagt på velgørende firmaer
Nordjyske Stiftstidende, 17. februar 2009
Integration som frynsegode
Differens, december 2008
Fra reaktion til socialøkonomi
Protocol, december 2008
Det er ikke velgørenhed - det er forretning
Ugebrevet A4, nr. 44, 22. december 2008

Nyhedsbrevet fra Tania Ellis er for alle, som er interesserede i eller
arbejder med initiativer, som fremmer nytænkning og bæredygtige
erhvervspraktikker, der kan skabe både økonomisk og menneskelig
vækst. Kender du til andre, som vil kunne have glæde af nyhedsbrevet,
er du velkommen til at videresende denne mail.
Uddrag fra nyhedsbrevet må gerne gengives med tydelig kildeangivelse
og henvisning til www.taniaellis.dk. Har du bøger eller artikler du kan
anbefale, kender du til projekter, konferencer, foredrag eller andet, som
kan være af interesse for læserne af dette nyhedsbrev, så send gerne en
mail på te@taniaellis.dk.
Du kan til/afmelde dig nyhedsbrevet på www.taniaellis.dk/
nyhedsbrev/
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