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Verdens ledere er blevet enige om 17 verdensmål, der skal være opfyldt i 2030, og
som skal udrydde fattigdom samt sikre
øget global lighed og en mere bæredygtig verden.
Verdensmålene erstatter de otte 2015mål, der blev vedtaget i 2000, og hvis
frist udløber i år. Men hvorfor ikke bare
forlænge fristen for de otte mål? Hvorfor
gå fra otte til 17 mål? Og hvad er de afgørende forskelle på de gamle 2015-mål og
de nye verdensmål?
2015-målene var vigtige, fordi de var med
til at skabe enighed om, i hvilken retning
verden bør bevæge sig, men meget er
sket siden 2000. Globale udfordringer,
som eksempelvis klimaforandringer, vok-

sende ulighed og markante ændringer i
magtbalancer verden over, blev der ikke
taget tilstrækkelig højde
for i 2015-målene.

lande – og alle verdens lande skal indfri
dem. Også de rigeste. Når det drejer sig
om hele verdens fremtid, kan man ikke
operere med forskellige standarder.

Den officielle betegnelse for de 17 nye
mål er Sustainable Development Goals.
I Danmark har vi valgt at kalde dem verdensmålene – for det er det, de er. De er
mål for verden – og de er globalt udtænkt
og forankret. Det er derfor ikke blot en
fælles vision for hele verden. Det er
etableringen og udbredelsen af en række
rettigheder, som alle verdens ledere har
forpligtet sig til, og som alle verdens borgere dermed kan holde dem op på. Hvor
2015-målene fokuserede meget på verdens fattigste lande, udviklingslandene,
gælder verdensmålene for alle verdens

At verdens ledere har udvidet antallet
af mål fra otte til 17 viser også, at vi har
lært noget undervejs. Hvor 2015-målene primært fokuserede på de sociale
sektorer og på fattigdom, inddrager verdensmålene faktorer som produktion og
økonomisk vækst og fokuserer også på
ulighed, både inden for det enkelte land
og mellem verdens lande. Tag uddannelsesområdet. Her gælder det ikke bare om
at få alle børn og unge i skole, men også
om at de skal modtage undervisning af
høj kvalitet. Eller tag verdensmålenes
fokus på sundhed og udryddelsen af sult.
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Det betyder blandt andet, at vi i vores del
af verden skal sørge for, at vi opfylder
målene selv – det skylder vi os selv og
resten af verden. Men vi skal også gøre
vores til at hjælpe udviklingslandene
med at nå målene. Det sker gennem partnerskaberne, men også via udviklingsbistanden – og her hører den danske bistand til en af de mest effektive i verden.
De nye verdensmål er vigtige at kende
for landets skoleelever, fordi de vil få
stor betydning for velfærd og fremgang
over hele kloden, også – men ikke kun – i
Danmark. Derfor bør Danmark gå forrest i
arbejdet med de nye mål, og derfor spiller
du som lærer en vigtig rolle i udbredelsen
af målene.
Formlen er egentlig ganske simpel: Hvis
vi sikrer fremgang og udvikling, vil verden
blive meget mere stabil til gavn for alle.
Når mennesker har noget værdifuldt at
miste og samtidig synes, at verden er sat
nogenlunde retfærdigt sammen, kaster

Vi har grupperet de 17 mål i fire overordnede temaer, som kan gøre jer klogere på
indholdet i verdensmålene:

Fattigdom og ulighed:
• Hvordan udrydder vi fattigdom og
sikrer global lighed?

Sundhed og ernæring:
• Hvordan sikrer vi et godt helbred, rent
vand og sanitet for alle? Hvordan får vi
udryddet sult?

Uddannelse og en retfærdig verden:
• Hvordan sikrer vi kvalitet i uddannelserne, gode jobs, økonomisk vækst,
lighed mellem kønnene, retfærdighed
og fred?

Miljø og bæredygtighed:
• Hvordan sikrer vi energi for alle, solid
infrastruktur, et sikkert miljø og bæredygtige livsforhold?
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Begge dele kan påvirke Danmark i en
positiv retning. Stabilitet og internationalt samarbejde er vigtige faktorer for,
at et land ikke bliver blæst omkuld af
økonomiske kriser, befolkningsstrømme,
epidemier, organiseret kriminalitet mm.
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Det drejer sig i bund og grund om at styrke den globale bevidsthed. Global bevidsthed giver globalt ejerskab, som igen
giver globalt medansvar for den retning,
vi skal tage frem mod en bedre verden.
Det gælder om at etablere partnerskaber
på tværs af lande, på tværs af regioner
og på tværs af udviklingsniveau. Kun ved
at engagere os i hinanden og i de globale
udfordringer på tværs af landegrænser
sikrer vi, at alle mål kan opnås alle steder
i verden. Kun sådan finder vi i fællesskab
løsninger, der kommer alle til gode.

På samme måde skaber enigheden om de
17 verdensmål en ny tro på, at verdens
lande i fællesskab kan løse de
globale udfordringer.
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Og det er en pointe i sig selv: At de nye
verdensmål hænger sammen på kryds og
tværs – som en organisme. Kun ved at
fokusere på dem alle sammen – og kun
ved at opfylde dem alle – når vi de samlede mål. Og det kan lade sig gøre, netop
fordi det her er en samlet erklæring af en
samlet række mål for en samlet verden.

de sig sjældent ud i voldelige konflikter.
Radikale idéer og fanatiske grupperinger
vil have sværere ved at finde fodfæste.
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Bruger du for meget energi på bare at
holde dig i live, rykker du dig ikke – så
udvikler dit land sig ikke, og så er der
lang vej til udryddelsen af fattigdom.
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