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Forestil dig en verden, hvor vi har AFSKAFFET FATTIGDOM og STOPPET SULT Alle
mennesker har adgang til RENT VAND OG SANITET, hvilket er med til at sikre
SUNDHED OG TRIVSEL, og alle børn får en KVALITETSUDDANNELSE Piger og drenge
overalt kan udnytte deres fulde potentiale, fordi der er LIGESTILLING MELLEM
KØNNENE Ved hjælp af fornuftige investeringer i BÆREDYGTIG ENERGI og INDUSTRI,
INNOVATION OG INFRASTRUKTUR har vi både skabt ANSTÆNDIGE JOBS OG
ØKONOMISK VÆKST og opnået MINDRE ULIGHED Vi lever i BÆREDYGTIGE BYER OG
LOKALSAMFUND, og takket være en solid KLIMAINDSATS har vi bremset den globale
opvarmning Både LIVET I HAVET og LIVET PÅ LAND trives igen, fordi vi har sikret
ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION Sidst men ikke mindst kan alle mennesker
leve trygt, fordi STÆRKE INSTITUTIONER sikrer FRED OG RETFÆRDIGHED Alt dette har
vi opnået, fordi vi arbejder sammen gennem PARTNERSKABER FOR HANDLING

• MÅLENE TRÅDTE I KRAFT DEN 1. JANUAR 2016 OG SKAL FREM TIL
2030 SÆTTE KURS MOD EN MERE BÆREDYGTIG UDVIKLING FOR
BÅDE MENNESKER OG PLANETEN, VI BOR PÅ. BÆREDYGTIGHED I
BRED FORSTAND.
• De 17 verdensmål vil færdiggøre 2015-målene og gå endnu længere.
• De skal én gang for alle udrydde fattigdom og sult i verden, og de vil i
langt højere grad fokusere på bæredygtighed. Alle har ret til et
værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og
ressourcer til at gøre det muligt

• 17 mål
• 169 delmål
• Forpligter alle FN’s 193 medlemslande
• Afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til
alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
• De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke
internationale partnerskaber.

• Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred,
sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at
opnå holdbare udviklingsresultater
Verdensmålene giver håb om en
bæredygtig fremtid

FN’s verdensmål – har det noget med mig at gøre?
•
•
•
•

"No one is too small to make a difference”. Greta Thunberg
Eller: Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget! Citat Signe Wenneberg.
Hver handling nytter. Lyt ikke til "villet blindhed". Mickey Gjerris.
SDG som en positiv mulighed og udfordring. Det nytter. Vi gør faktisk ikke
tingene hver for sig, men sammen.
• "Hver gang du bruger af dine penge, er du med til at bestemme hvad der
produceres". Steen Hildebrandt.
• Leave no one behind. Det handler om værdige liv. Som ikke alle har!
• Verden hænger sammen. Vores handlinger kan have stor betydning på den
anden side af kloden.

Kommunerne og verdensmålene (KL)
• I 2018 viste en undersøgelse at 90 pct. af de kommuner der svarede på
henvendelsen, arbejdede med verdensmålene.
• ”Verdensmålene sætter en retning for en nødvendig rejse for en mere
bæredygtig verden. Samtidig giver verdensmålene kommunerne mulighed
for at sætte en strategisk retning og for at komme i kontakt med helt nye
borgere, virksomheder og foreninger i lokalområdet.
• Selvom verdensmålene er tænkt i forhold til en global dagsorden, rummer
målene mange emner som har direkte kommunal interesse. Særligt hvis
man går ned i de enkelte delmål, kan man finde emner som bæredygtige
byer og lokalsamfund, natur, sundhed og kvalitetsuddannelse.
• I nogle kommuner meget overordnet og strategisk, mens andre også
arbejder konkret og borgerrettet, f.eks. Frederiksberg og Gladsaxe.

Verdensmål på bydelsniveau

• Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund er selvfølgelig oplagt at
arbejde med. Men de fleste andre mål, er det også oplagt at arbejde med.
• Mål 3 Sundhed og trivsel. F.eks. Initiativer mod ensomhed,
madklubber/spisefællesskaber hvor man laver mad sammen, fælles
bevægelsesaktiviteter
• Mål 5: Kvalitetsuddannelse. Lektiecafé, bestyrelser.
• Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. Lokalt iværksætteri og
socialøkonomiske virksomheder, cirkulær økonomi mv.
• Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Lokale indkøbs- og/eller
produktions/dyrkningsforeninger, madklubber med fællesspisning med
fokus på klimavenlig mad, aktiviteter mod madspild (halvering 2030),
byttecirkler, byttemarkeder. Affaldsreduktion. Affaldshierarkiet; genbrug,
genanvendelse, anden nyttiggørelse, bortskaffelse.
• Mål 17: Partnerskaber for handling. Netværkssteder, fællesskaber, fx
Nordvest Fællesskabet og Fuglekvarterets Fælleskafé.

Verdensmålsaktører – hvem er det?
• Alle!
• Boligforeninger/boligafdelinger/vejlaug
• Det lokale bibliotek/kulturhuse
• Institutioner og skoler
• Uddannelsesinstitutioner
• Foreninger, idrætsklubber
• Enkeltpersoner
• Virksomheder
• Politikere

Så skal der arbejdes!
• Find på en verdensmålsrelateret indsats du vil gøre noget ved:
• Privat
• I din boligforening/forening/skole el. lign.
• På Bydelsniveau/politisk niveau

Mere inspiration
• Verdensmaal.org
• Verdensmaalene.dk
• Verdensbedstenyheder.dk
• Danmarkformaalene.dk
• Verdensbedstenyheder.dk
• Concito.dk

