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Utviklingsminister Nikolai Astrup roser
Norwegians partnerskapsmodell med
UNICEF

I mer enn ti år har UNICEF vært Norwegians viktigste partner innenfor
samfunnsansvar. Utviklingsminister Nikolai Astrup fikk oppleve samarbeidet
på nært hold da han ble med på Årets viktigste flyvning til Tsjad i forrige
måned. – Jeg håper andre bedrifter lar seg inspirere, sier han. 

- Partnerskapsmodellen UNICEF og Norwegian har valgt, er en av mange
måter å bidra i utviklingsarbeidet, og jeg håper andre bedrifter lar seg
inspirere, sier utviklingsminister Nikolai Astrup. 



Se video om samarbeidet. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål
består av 17 mål som skal fungere som en felles global retning for land,
næringsliv og sivilsamfunn. Norwegian jobber mot flere av disse målene, men
et spesielt fokus er mål nummer 17: «Samarbeid for å nå målene».

Sammen med passasjerer og dedikerte Norwegian-kolleger har selskapet
samlet inn millioner av kroner og hjulpet flere hundre tusen barn over hele
verden. Siden 2014 har Norwegian utført fem humanitære flyvninger med
UNICEF til Den sentralafrikanske republikk (2014), Jordan (2015), Mali (2017),
Jemen (2017) og Tsjad (2018).

Se vår nettside for mer informasjon: www.norwegian.no/unicef

Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig
flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

https://media.no.norwegian.com/videos/utviklingsminister-nikolai-astrup-roser-norwegians-partnerskapsmodell-med-unicef-40091
http://www.norwegian.no/unicef
https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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