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aalborg universitets partnerskab med ngo’er og erhvervsliv, 
access2innovation, uddelte årets partnerskabspris ved da-
nish csr awards i sønderborg.

AF jAKob brodersen, joUrnAlist, Acces2innovAtion

csr – corporate social responsibility - er den engelske betegnelse 
for det, at virksomheder tager et socialt ansvar. det er et område, 
der har været stigende fokus på i de senere år, og som har sin egen 
prisuddeling, hvor socialt ansvarlige offentlige og private virksomhe-
der bliver hædret af den danske csr-fond. det skete sidste år ved et 
storstilet arrangement i Alsion i sønderborg, hvor hovedtaleren var 
ingen ringere end UsA’s tidligere præsident bill clinton, flankeret af 
Hollywoodstjernen connie nielsen og toppen af dansk erhvervsliv.

csr-kaFFe

det strategiske netværk access2innovation, som drives af AAU i 
samarbejde med norddanmarks eU-kontor, var i 2011 nomineret til 
en pris for årets bedste csr-samarbejde. i 2012 var netværket ryk-
ket en plads op i hierarkiet og havde æren af at nominere og uddele 
årets partnerskabspris.

selve overrækkelsestalen blev holdt af udviklingsminister christian 
Friis bach, der havde rosende ord tilovers for både access2innovati-
on og prisvinderen Farm mountain coffee.

Farm mountain coffee modtog access2innovations partnerskabs-
pris, fordi det lille kaffefirma fra randers har anlagt en strategi, hvor 
de enkelte kaffebønder i Uganda får ekstra udbytte af at produce-
re højkvalitetskaffe. samtidig får de hjælp og støtte til at plante nye 
træer, sende deres børn i skole og løfte livsvilkårene for kaffebøn-
derne i generationer fremover.

Fattige kunder

inden prisoverrækkelsen havde access2innovation været vært ved 
en workshop om innovative forretningsmodeller i udviklingslande. 
Her deltog godt 30 fremtrædende erhvervsfolk og repræsentanter for 
større organisationer, der blandt andet hørte om bud på, hvordan man 
skaber en forretning, når ens kunder er nogle af verdens fattigste.

- det er virkelig positivt, at der er så stor interesse for access2inno-
vation-tanken, siger sekretariatschef jacob ravn, der startede pro-
jektet i forbindelse med sin ph.d. for fem år siden.

- vi har gode eksempler på, at det kan lykkes at drive en god forret-
ning og samtidig gøre verden bedre gennem partnerskaber mellem 
forretningsfolk, forskere og humanitære organisationer.

sekretariatscheF jacob ravn overrækker access2innovations partnerskabspris til grund-
læggeren af Farm mountain coffee, lars bendix ved danish csr Awards i sønderborg.

aau bredt repræsenteret

Udover access2innovation markerede AAU sig også positivt i andre 
sammenhænge ved csr-prisuddelingen. miljøminister ida Auken 
fremhævede universitetets samarbejde med di og miljøstyrelsen om 
det bæredygtige projekt green21.

Adjungeret professor ved institut for Planlægning, claus stig Peder-
sen, der er bæredygtighedsdirektør i novozymes, blev kåret til årets 
csr professional, ligesom han sammen med novozymes vandt prisen 
for årets bedste csr-strategi. 

institut for økonomi og ledelse koordinerer et eU-støttet projekt, 
der skal styrke universitetsautonomien i republikken moldova. 
Projektet, der hedder enhancing University Autonomy in moldova 
(eUniAm), kører i perioden oktober 2012 til oktober 2015.

eUniAm er et nationalt strukturforanstaltningsprojekt, der søger 
at bidrage til at udvikle og reformere uddannelsesinstitutioner og 
-systemer på nationalt plan i moldova. eUniAm fokuserer især 
på at fremme universitetsautonomien i moldova ved at foreslå 
lovgivningsmæssige ændringer i de retlige rammer for de vide-
regående uddannelser.

eUniAm-teamet består af eksperter fra eU-partneruniversiteter 
og lokale moldoviske partnere. 19 parter er direkte involveret i 
implementeringen af projektet, hvoraf fem er fra eU-landene 
danmark, litauen, rumænien, sverige og storbritannien.

størstedelen af det samlede budget på godt 1,1 mio. € er finan-
sieret af eU’s tempus-program, som har til formål at reformere 
og modernisere de videregående uddannelsessystemer i part-
nerlande i eU’s naboområder, dvs. østeuropa, vestbalkan, mid-
delhavsområdet samt centralasien. 

Koordinator for eUniAm-projektet er romeo v. turcan, lektor på in-
ternational business and entrepreneurship: rvt@business.aau.dk.
læs mere om eUniAm: www.euniam.aau.dk 
læs mere om tempus-programmet: kortlink.dk/bymh

autonoMi · lektor på international business and entrepreneurship, romeo v. turcan, 
præsenterer eUniAm-projektet ved kick off-seminar på det tekniske universitet i moldova.


