
INTERNATIONALE WORLDWATCH SEMINARER I KØBENHAVN 

 PÅ VEJ MOD EN CIRKULÆR ØKONOMI 

 
 
Projektets hovedformål er værtsskabet for fem seminarer i 2015, som vil inddrage 
offentlige og private interessenter i en debat om de ændringer, som er 
nødvendige for at støtte overgangen til en cirkulær økonomi i Danmark, og 
hvordan man via samarbejde kan komme med løsningsforslag. 
 
Seminarerne vil blive afholdt som et partnerskab med ledende danske 
virksomheder og organisationer, som støtter og ønsker at blive involveret i 
forandringsprocessen hen mod en grøn økonomi. På hvert seminar vil der være 
en international hovedtaler efterfulgt af en paneldiskussion med danske eksperter 
inden for politiske beslutningsprocesser, forretningsløsninger, infrastruktur, 
forbrug og finansielt beredskab. 
 
Projektets hovedfokus vil være at fremme en tværfaglig dialog mellem 
virksomheder, den akademiske verden, politiske beslutningstagere og 
borgergrupper. Samtidig vil projektet facilitere læringsprocesser, som sigter mod 
at identificere hver sektors rolle i overgangen til en cirkulær økonomi samt hjælpe 
danske virksomheder med at forstå, hvilken af de cirkulære forretningsmodeller 
der er bedst egnet til og relevant for deres virksomhed. 
 
Den vigtigste viden fra seminarerne vil blive dokumenteret og samlet i en endelig 
rapport, som vil blive fordelt til projektdeltagerne og være offentligt tilgængelig. 
Seminarerne vil kunne starte en effektiv diskussion mellem de forskellige 
interessenter om de nuværende behov for at støtte overgangen til en cirkulær 
økonomi. Desuden vil de kunne opmuntre til samarbejde og partnerskaber samt 
hjælpe med at fremme overgangen til et mere bæredygtigt dansk samfund og en 
bæredygtig økonomi. 
 
Om Worldwatch 

Worldwatch Institute er et uafhængigt forskningsinstitut med hovedkvarter i 
Washington D.C. Instituttet har siden 1974 været katalysator for en effektiv 
beslutningstagen på miljøområdet. Worldwatch Institute Europe blev grundlagt i 
København i 2011 med Bo Normander som direktør. Instituttet driver forskning 
inden for bl.a. klima- og energiområdet, bæredygtig udvikling, grøn økonomi og 
kulturel forandringsproces. Yderligere oplysninger kan findes på 
www.worldwatch-europe.org. 
 

http://www.worldwatch-europe.org/

