København, 26. august 2008

Mål og midler i bæredygtig udvikling
- Bjørn Lomborg og Christian Friis Bach diskuterer bæredygtig udviklingsdynamik
lokalt og globalt
Mandag den 20. oktober 2008 kl. 13.30 til 16.30
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København
Kongressalen
Arrangør: Selskabet for Risikovurdering i samarbejde med Selskabet for Grøn Teknologi og U-landsfagligt Selskab.
Store spørgsmål om vores fælles fremtid er på dagsordenen world-wide. Ofte tales om
systemkrise og multi-dimensionel krise, når scenarier for fødevarer, vand, økonomi, klima
og energi analyseres og diskuteres.
Selv om der er bred enighed om, at der er behov for en mere bæredygtig udvikling, så er
der langt fra enighed om,
• hvordan den hidtidige sociale, miljømæssige og teknologiske udvikling skal forstås,
• hvordan samspillet er mellem forskellige udviklingsaspekter som sundhed og miljø,
• hvad en mere bæredygtig udvikling indebærer og
• hvilke strategier og aktører der kan medvirke til at opnå en mere bæredygtig udviklingsdynamik.
Indimellem er der i disse diskussioner meget fokus på analysemodeller og mindre på
strategier og aktører i forhold til innovation, demokrati mv. Det er de tre selskabers håb,
at mødet kan være med til at sætte fokus på strategier og forskellige aktørers roller i en
mere bæredygtig udviklingsdynamik.
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På mødet vil Bjørn Lomborg og Chr. Friis Bach give hver deres bud på modeller, strategier og aktører – globalt og lokalt – for en mere bæredygtig udvikling, og de to oplægsholdere diskuterer med hinanden og med salen.

Ordstyrer: Formand for Selskabet for Grøn Teknologi, lektor Michael Søgaard Jørgensen
__________________________________________________________________
Bjørn Lomborg, Ph.D. og adjungeret professor, Copenhagen Consensus Center, vil på mødet bl.a. berette
om Copenhagen Consensus og dens betydning for forskellige aktørers syn på modeller og strategier for en
mere bæredygtig udvikling.
Chr. Friis Bach, Ph.D. og international chef i Folkekirkens Nødhjælp og medlem af Regeringens Afrikakommission vil på mødet bl.a. berette om Folkekirkens Nødhjælps strategier for at opnå en mere bæredygtig udvikling samt om de principper og erfaringer strategierne bygger op.

__________________________________________________________________
Program:
13.30 – 13.40
13.40 – 14.25
14.25 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.30
16.30

Velkomst
Foredrag ved Bjørn Lomborg
Foredrag ved Chr. Friis Bach
Pause
Replik
Dialog med salen
Afslutning

Yderligere oplysninger om arrangementet: Niels Johan Juhl-Nielsen, njjn@eirm.dk,
tlf. 30 95 29 26
Pris: SGT, Uland og RISK medlemmer 100 kr. Andre 250 kr. Deltagelse iht. IDA regler.
Tilmelding: ida.dk under arrangements nr. 81812 eller til IDAs mødetilmelding tlf. 33 18
48 18.

