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Vi bruger energi til stort set alt. Til at 
varme vores huse op. Til at lave mad. I 
industrien. I trafikken. Et klik på kontak-
ten og det kører. Sådan er det ikke for 
en milliard mennesker verden over. De 
har ikke adgang til elektricitet. Og der 
er millioner flere, der ikke har adgang 
til stabil elektricitet. I Danmark har vi et 
stabilt ledningsnet, der er sikret mod 
uvejr, og som stabilt transporterer vores 
strøm rundt. Sådan er det langt fra i alle 
udviklingslande, hvor hverdagen er præ-

get af ustabile energiforsyninger. Uden 
stabil elektricitet er det svært at have en 
velfungerende hverdag. Det er svært at 
have velfungerende fabrikker, lægehuse 
og sundhedsklinikker. Det er svært at 
undervise i skolerne – og det er svært 
at læse lektier i mørke om aftenen. Kort 
sagt er det svært for et land at udvikle 
sig, hvis der ikke er stabil energi, der er 
til at betale. Derfor er et af verdensmåle-
ne, at alle mennesker i 2030 har adgang 
til et stabilt energinet.

Et andet mål er, at der skal udvikles lang-
sigtede og bæredygtige energiløsninger 
– og her er Danmark et af de helt store 
forbilleder. I dag kommer meget energi 
fra fossile brændstoffer som olie og gas, 
men mængden af fossile brændstoffer 
er begrænsede – på et tidspunkt vil de 
slippe op. Derfor er det nødvendigt at få 
energi fra andre kilder som for eksempel 
vind og sol. På den måde minimerer vi 
også det udslip af CO2 og andre driv-
husgasser, der er med til at forårsage 
de store klimaforandringer, som verden 

er præget af i øjeblikket. Eksperter er 
enige om, at en global stigning i klodens 
temperatur vil få alvorlige og måske 
uoprettelige konsekvenser. Det kan få 
betydning for, hvilke områder menne-
sker kan bo i, og hvilke afgrøder de kan 
dyrke. For klimaforandringer betyder et 
mere uforudsigeligt og ustabilt vejr. Når 
atmosfæren bliver varmet op, kommer 
der mere energi i vejrsystemerne. Det 
betyder kraftigere storme og orkaner. 
Disse voldsomme forandringer i vejret har 
enorm betydning for mennesker og dyrs 
liv. Verdensmålene sætter en retning for, 
hvordan verden kan minimere klima- 
forandringer. De betoner også vigtighe-
den af, at vi passer på vores miljø og på 
vores skrøbelige økosystemer både un-
der og over vandet. 

Mange steder i verden – særligt i udvik-
lingslandene – forsvinder skovene. Træer 
er med til at forhindre, at jord bliver til 
ørken, som ikke kan bruges til landbrug. 
Når jord bliver til ørken, bliver der mindre 
områder, hvor der kan dyrkes mad. Derfor 
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spiller skovene en vigtig rolle for menne-
skers og dyrs levevilkår. Et af verdensmå-
lene er med til at forhindre, at skovene 
forsvinder – og Danmark kan blandt an-
det bidrage ved at plante flere træer og 
andre planter, så vi på den måde er med 
til at sikre biodiversiteten.

Tæt forbundet til en stabil energiforsy-
ning og bæredygtighed er spørgsmålet 
om infrastruktur; hvordan vi kan bevæge 
os rundt. Det er vigtigt, at mennesker og 
varer kan bevæge sig fra sted til sted så 
billigt og effektivt som muligt. Dårlig in-
frastruktur – dårlige veje og dårlige eller 
ingen tog- og busforbindelser – koster 
tid og penge og hæmmer udviklingen. 
Derfor er det også et mål, at alle i verden 
skal have adgang til god infrastruktur 
– også den teknologiske i form af god 

internetdækning og gode telefonforbin-
delser.

I takt med at verden udvikler sig, kommer 
der naturligt et stigende pres på verdens 
ressourcer. Forbruget stiger. Derfor er der 
også behov for at have fokus på, hvordan 
vi bedst muligt genbruger vores ressour-
cer og skaber et bæredygtigt forbrug hos 
private såvel som hos virksomhederne.

I gennemsnit smider hver dansker cirka 
500 kg. skrald ud om året – en væsentlig 
andel af det er madvarer. Vi har således 
også et ansvar for at minimere skraldet 
og madspildet, øge genbruget og være 
forbillede for  
resten af verden. Her i Danmark og i re-
sten af verden skal vi tænke i nye  
løsninger.
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