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Landene i FN har sat 17 nye mål for, hvordan verden 
skal blive et bedre sted at leve for alle – også for dig. 
Målene handler blandt andet om, at man vil sør-
ge for at alle få en uddannelse, at alle får noget 
at spise og at vores klima her på Jorden får det 
bedre.

Det er egentlig ret utroligt, at hele verden kan 
blive enige om en plan, der skal gøre verden til 
et bedre sted at leve for os allesammen – også 
for dig. Derfor har Kids’ News i denne uge ud-
videt avisen med et otte sider langt tema om 
de ny mål for verden. Her fortæller vi, hvad må-
lene går ud på, hvad de betyder for verden, og 
hvad de betyder for dig. Find det på side 8-15 i 
denne uges Kids’ News.

Temaet har vi lavet i et samarbejde med Verdens Bed-
ste Nyheder og IBIS – og det er en del af et større pro-
jekt. I uge 40 vil skoler i hele verden nemlig arbejde 
med de 17 mål, der skal gøre verden til et bedre sted. 
I Danmark hedder det projekt Verdenstimen, og der vil 
skoler over hele landet modtage dette tema fra Kids’ 
News. Derudover er der lavet en masse andet materi-
ale, som man kan bruge i undervisningen. Du kan læse 
mere om Verdenstimen på verdenstimen.dk

God læselyst :-)

Bedste hilsner Jonas Stenbæk Christo� ersen
Redaktør på Kids’ News

Vi har en plan for en bedre verden

FN: Stort set 
alle lande er 
medlem af FN, der 
arbejder for fred i hele verden.
Verdens Bedste Nyheder: Arbejder 
på at fortælle, hvordan det går med lan-
dene i FN - og fortæller især hvor det går 
fremad i landene.
IBIS: IBIS er en dansk u-landsorganisa-
tion, som arbejder på at give alle børn i 
verden en god uddannelse. 
IBIS har udarbejdet et undervisnings-
materiale om verdensmålene, som kan 
bruges i forbindelse med Verdenstimen. 
Det kan man finde på verdenstimen.dk

HEY, HVAD
BETYDER
DET...?
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15 år. 
17 mål. 
193 lande. 

Der findes en plan, som skal 
gøre verden til et bedre sted. 

Søndag 27. september siger 
193 lande »ja« til den.

Planen består af 17 såkaldte 
verdensmål, og alle landene – 
heriblandt Danmark – har nu 15 
år til at nå dem.

Det betyder, at vi skal udrydde 
fattigdom. Sørge for mad og 
rent vand til alle. En god uddan-
nelse, mere genbrug, masser af 
sund natur til os og dyrene og et 
bedre klima i fremtiden.

 Verden har lavet én stor 
plan før
Alle FN-landene har faktisk lavet 
en række mål før, der mindede 
om de nye, som også skulle nås 
på 15 år fra år 2000. De hedder 
2015-målene, og der er i alt otte 
af dem.

Det lykkedes blandt andet at 
få lige mange drenge og piger 
i skole og halvere både sult og 
fattigdom.

Der var også nogle af målene, 
der ikke blev nået. For eksempel 
er det ikke lykkedes at standse 
mange dyrearter i at uddø. 

På side 14-15 kan du læse 
mere om, hvorfor landene har 
valgt at lave de 17 nye mål – og 
hvordan man overhovedet kan 
blive enig om så stor en plan.

Nye mål handler om klima
Som du kan se til højre, minder 
nogle af verdensmålene om de 
gamle Millennium-mål. Men der 
er også kommet nogle nye til. 

Mange af de nye mål handler 
om klimaet og miljøet.

For eksempel skal vi blive 
bedre til at genbruge vores ting i 
stedet for bare at smide dem ud.

Derfor har vi besøgt 7.Y på 
Trongårdsskolen i Lyngby til en 
snak om, hvordan vi gør det. Det 
kan du læse om på side 10-11.

Og så kan du selvfølgelig også 
blive klogere på, hvad målene 
kan få af betydning for børn i 
andre dele af verden.

Her kan du blandt andet 
møde den unge pige Nicha fra 
Mozambique, som ikke måtte 
gå i skole for sin mand. Nichas 
historie er på side 12 og 13.

VERDEN HAR 
EN PLAN
Næsten alle lande er blevet enige om en plan 
for, hvordan vi kan blive fri for fattigdom, give 
alle en god uddannelse og beskytte planeten. 

FN: Stort set alle lande er 
medlem af FN, der arbejder 
for fred i hele verden.
Klima: Det er vejret i et 
område, som bliver målt 
over længere tid.
Miljø: Det er den natur og 
det liv, der er omkring os.

HEY, HVAD
BETYDER
DET...?
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SE ALLE 17 VERDENSMÅL:

17. Alle hjælper alle. Hele verden skal hjælpe. 
Alle lande skal hjælpe hinanden med at opnå 
målene og �nde gode løsninger på problemerne. 
Specielt skal lande som Danmark hjælpe de mere 
fattige lande med at nå helt i mål – blandt andet 
ved at give penge i form af udviklingsbistand.

4. God uddannelse 
til alle børn i verden. 
Uden at kunne læse, 
skrive og regne er det 
svært at få et godt job. I 
Danmark skal du i skolen 
lære mere om, hvilke udfor-
dringer verden står over for.

e 
n. 

t

5. Drenge og piger, mænd 
og kvinder, skal være lige. 
Det betyder blandt andet, at 
man får den samme løn for 
det samme arbejde. Sådan 
er det ikke helt i Danmark, 
og derfor skal vi også gøre 
det bedre.

8. Bedre job. Der skal skabes �ere arbejdspladser, 
så alle kan tjene penge til mad, husleje og medicin. 
Flere steder er arbejdet heller ikke sikkert. Derfor 
skal arbejdspladserne være bedre.

9. Bedre veje. De gode 
veje i Danmark gør det 
nemt for dig at komme i 
skole eller på sygehuset. 
I lande, hvor vejene er 
dårlige (eller måske ikke 
er der), tager den slags 
meget længere tid. 
Derfor skal vejene 
forbedres. Der skal også 
være internet i hele 
verden.

14. Liv i vand. Fisk og 
andre dyr skal også kunne 
leve i verdens �oder og have i 
fremtiden. Derfor skal vi sørge 
for, at vi ikke forurener vandet.

Et godt liv

Mad og vand

Byer og veje

Natur og dyr

1. Ingen fattige. Afskaf 
alle former for fattig-
dom i hele verden.

3. Lægen tæt på. Alle skal have adgang 
til medicin og lægehjælp dér, hvor de bor. 
Det skal blandt andet være med til at 
redde �ere spædbørn og gravide.

10. Mindre forskel på 
folk. Der må ikke gøres 
forskel på mennesker ud 
fra tro, race, køn eller alder.

16. Mindre vold og 
kriminalitet. Alle skal 
kunne leve et trygt liv 
uden at frygte vold 
eller røveri og være 
sikre på, at kriminalitet 
bliver stra�et.

2. Slut sult. I dag 
sulter over 800 millio-
ner mennesker. Derfor 
skal alle børn og voksne 
kunne spise sig mætte.

6. Rent vand og WCer til 
alle. Hver tredje har ikke 
et toilet i dag. Når man går 
på toilettet i naturen, kan 
det forurene vandet – og 
uden rent vand kan man 
hverken få noget at drikke, 
bruge det til mad eller 
vaske sig i det.

12. Mere genbrug og mindre mad-
spild. En voksen smider mere end 800 
kilo skrald ud hvert eneste år – heraf 
mere end 60 kilo mad. Derfor skal vi 
være bedre til at genbruge vores ting, så 
der kommer mindre i skraldespanden.

7. Grøn elektricitet til alle. Din 
smartphone, dit køleskab og din 
sengelampe bruger alt sammen 
strøm. Men i �ere dele af verden 
er der ikke el, selv om der er brug 
for det på hospitaler og til at læse 
lektier om aftenen. Derfor skal 
alle have elektricitet – og det skal 
være grønt. Det betyder, at vi ikke 
skal bruge lige så meget olie til at 
lave strøm, men i stedet energi 
fra vinden eller solen.

11. Bedre huse og lejligheder, mindre 
a�ald og luftforurening i byerne. Det er 
vigtigt, fordi storbyerne hele tiden bliver 
udvidet, når folk �ytter fra landet.

13. Beskyt planeten. Vi skal gøre mere for 
at bekæmpe klima-forandringerne, som 
eksempelvis betyder �ere storme og orka-
ner og gør det sværere at dyrke afgrøder til 
mad. Derfor skal vi blandt andet bruge 
mindre CO₂, der er med til at lave 
en slags dyne, som holder 
varmen på Jorden.

15. Liv på land. Skovene forsvinder mange 
steder i verden. Men skovene er vigtige: Der 
bor rigtigt mange dyr i skovene, som mangler 
et sted at bo, hvis de bliver fældet. Desuden 
sluger træer, buske og blomster noget af den 
CO₂, som vi udleder, når vi for eksempel bruger 
olie til at lave strøm. Derfor skal �ere skove 
bevares. Også i Danmark skal vi plante �ere 
træer.
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Philip Larsen på 13 år hiver lidt ud i 
sin grå T-shirt.

»Det her er min storebrors 
gamle T-shirt, som jeg har fået af 
ham, da han ikke selv kunne passe 
den mere,« siger han.

Philip sidder med to af sine 
klassekammerater, Laura Wendel 
og Emilia Aastrup fra 7.Y, på Tron-
gårdsskolens bibliotek. De snakker 
om at genbruge ting. Det er nemlig 
en vigtig del af idéen med de nye 
17 verdensmål, at vi skal spare 
mere på vores ressourcer, end vi 
gør i dag.

Emilia foreslår, at vi husker at 
spare på strømmen og ikke køber 

så meget mad, at vi ikke når at 
spise det, inden fluerne kommer, 
og der gror grønne mugpletter.

»Og jeg har for eksempel ventet 
med at købe en ny iPhone, til den 
gamle var helt i stykker og ved at 
falde fra hinanden,« siger Laura.

Begynder med sig selv
Det kan godt virke som en alt for 
stor opgave at nå alle 17 verdens-
mål. 

Fattigdom skal afskaffes, der 
skal være rent vand til alle, og vi 
skal sende meget mindre CO2 ud i 
luften – om bare 15 år. 

Specielt når man er et helt al-
mindeligt barn i Danmark, der går i 
skole, dyrker sine fritidsinteresser 
og hygger sig med vennerne. Eller 
hvad?

»Man skal se ud over sin egen 
næsetip og tænke på, hvordan 
ens børn kommer til at have det,« 
forklarer Laura.

»Man kan ikke gøre andet end 
at begynde med sig selv. Når man 
selv er det rigtige sted, kan man 
prøve at give budskabet videre,« 
tilføjer hun.

Tænker over fremtiden
Både Laura, Philip og Emilia tæn-
ker over fremtiden, og om verden 
bliver et lige så rart sted at leve.

»Nogle gange, når jeg er på ferie, 
sidder min far, mor, lillebror og jeg 
og snakker om sådan nogle ting. 
Der tænker jeg over, hvad jeg kan 
gøre bedre, så mine børn også kan 
få det godt, når de bliver voksne,« 
siger Emilia.

Laura tilføjer:
»Jeg tænker rigtig meget på at 

sørge for en bedre fremtid.«

Det skal nok blive løst
Selv om de tre klassekammera-
ter tænker over fremtiden og de 
udfordringer, vi står overfor, er de 
ikke bange eller bekymrede: Der 
er mange mennesker ude i verden, 
som gør deres bedste for at rette 
det, der er ved at gå galt, som 
Philip siger.

Emilia er også sikker på, at 
problemerne nok skal blive løst i 
sidste ende.

»De 17 mål vil også være med til 
at få det stoppet,« siger hun.

»Og det tager jo også tid. Men 
hvis vi står sammen, kan vi selvføl-
gelig godt klare det,« tilføjer Laura.

SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL
»Jeg tænker  meget på at sørge for en bedre fremtid,« siger Laura. Hverken hun eller klassekammeraterne 
Philip og Emilia er  i tvivl om, at det nok skal lykkes med de nye verdensmål – hvis vi står sammen.

Om to uger vedtager næsten 
alle lande i verden 17 nye 
verdensmål, der blandt andet 
tager kampen op mod klima-
forandringer og fattigdom. 
7. klasse på Trongårdsskolen 
i Lyngby - diskuterer de nye 
mål og om eleverne frygter 
fremtiden. Torsdag den 17. 
september 2015. Her er det 
Laura Wendel Nielsen Thyge-
sen, 13 år, bor i Lyngby.

PHILIP, 13 ÅR EMILIA, 13 ÅR
LAURA, 13 ÅR
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Ressourcer: 
Det er noget fra 
natuern, som vi 
kan bruge. For 
eksempel olie og 
kul, som bliver lavet om til energi.
CO2: Den luft, der eksempelvis kommer 
fra en bils udstødningsrør. Planter lever 
af CO2.

Global opvarmning: Rundt om Jor-
den er en dyne af luft-arter , der hjælper 
med at holde på varmen. Jo mere af den 
slags luft, vi sender derop, des varmere.
Forurene: Når mennesker påvirker na-
turen med eksempelvis gift, så det bliver 
værre at leve der for mennesker og dyr.
Klima: Det er vejret i et område, som 
bliver målt over længere tid.
Miljø: Det er den natur og det liv, der er 
omkring os.

HEY, HVAD
BETYDER
DET...?

GODE RÅD FRA 7.Y
Vi sender for meget CO2 op i luften, der holder på varmen som en 
dyne rundt om Jorden. Det skaber det, vi kalder global opvarmning, 
der gør det sværere at dyrke afgrøder og skaber flere orkaner og 
andet vildt vejr. Desuden forurener vi alt for meget – både på land 
og i vand – og det er skidt for både os og dyrene. Derfor handler 
mange af verdensmålene om vores klima og miljø. Med disse råd 
fra 7.Y på Trongårdsskolen i Lyngby kan du selv gøre en forskel.

Brug resterne fra 
aftensmaden 

på madpakken 
dagen efter.

Frys frugt ned, hvis 
det er ved at blive for 
gammelt, og brug det 

til eksempelvis en 
kage senere.Giv din smartphone 

videre til for eksem-
pel en lillebror- eller 
søster i stedet for at 

smide den ud. 

Gem dit tøj og giv det 
videre. Der er masser 
af tøj-containere, men 

du kan også spørge, om 
eksempelvis naboens 
barn vil have noget af 

det. Man kan også sælge 
sit tøj videre på nettet.

Vent med at købe 
en ny smartphone, 
til den gamle går i 

stykker.

Del dit skrald op, så 
det hele ikke bare 

ryger i en sort sæk. 
Mange ting, som for 

eksempel glas og pa-
pir, kan bruges igen.

Husk at slukke lyset 
på dit værelse, når 
du ikke er der. Det 

sparer strøm.

i  samarbejde med verdens bedste nyheder og ibis  
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12. Mere genbrug og mindre madspild

En voksen smider mere end 800 kilo skrald ud hvert 

eneste år – heraf mere end 60 kilo mad. Derfor skal vi 

være bedre til at genbruge vores ting, så der kommer 

mindre i skraldespanden.

13. Beskyt planeten

Vi skal gøre mere for at bekæmpe klima-forandringer-

ne, som eksempelvis betyder flere storme og orkaner, 

og gør det sværere at dyrke afgrøder til mad. Derfor 

skal vi blandt andet bruge mindre CO2, der er med til 

at lave en slags dyne, som holder varmen på Jorden.

MÅL 12 & 13



UNICEF: Er en del af FN og 
blev oprettet i december 
1946, efter 2. Verdenskrig 
var ovre. Mange børn led, 
og UNICEF fik til opgave at 
hjælpe dem. Siden da har 
UNICEF hjulpet børn, hvor 
nøden er størst.
Grundskole: Det er første 
del af børns skolegang. I 
Danmark varer grundskolen 
10 år, men det er meget for-
skelligt fra land til land.
Kvalitet: Det siger noget 
om, hvor godt noget er. Hvis 
noget er af god kvalitet, er 
det meget positivt.

HEY, HVAD
BETYDER
DET...?

AF MAJA HAGEDORN HANSEN OG 

HANNE SELNÆS/IBIS

FOTO: MIKE KOLLÖFFEL
majh@kidsnews.dk

Nicha Gin Gava på 15 år sjipper i 
skolegården.

»Barn, vågn op, gå i skole,« syn-
ger hun og de andre piger, mens 
sjippetovet svinger.

Men Nicha har ikke hele tiden 
gået i skole. Faktisk måtte hun gå 
hjemme i et helt år, for der var ikke 
råd til at købe nye kladdehæfter, 
da Nicha skulle begynde i 7. klasse 
på sin skole i Mozambique.

Hjemme i Danmark er det 
meget naturligt, at alle går i skole, 
fra de er seks år gamle – og at det 
ovenikøbet er helt gratis. Men i 

fattige lande er der ingen garanti 
for, at alle børn kommer i skole. 

Derfor er ét af de nye verdens-
mål, at alle i hele verden kan få en 
god uddannelse og lære at læse, 
skrive og regne.  

Flere drenge end piger på 
skolebænken
Nichas historie ligner mange 

ALLE BØRN SKAL HAVE 
EN GOD UDDANNELSE
Nicha fra Mozambique kunne ikke gå i skole, fordi hendes forældre ikke 
havde råd til kladdehæfter. Fattigdom betyder, at mange børn ikke får 
en uddannelse – specielt pigerne. Men det skal laves om med de nye 
verdensmål; alle børn skal have en god uddannelse i fremtiden.
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andre pigers i den del af 
Mozambique, der hedder 
Zambezia-provinsen, hvor 
hun bor. 

Derfor var det heller ikke 
overraskende, at en ung 
mand dukkede op hos hen-
des familie, da hun stoppede 
med at gå i skole.

»Han sagde, han ville giftes 
med mig,« fortæller Nicha.

»Han sagde, at jeg skulle 
blive hjemme hos mine for-
ældre og lave mad og ikke gå 
i skole,« tilføjer hun.

Fattige forældre overtaler 
nogle gange deres døtre til 
at gifte sig i stedet for at tage 
en uddannelse. Så skal de 
nemlig ikke bruge penge på 

skolen. Men det er et pro-
blem. Det betyder nemlig, at 
der er flere drenge end piger 
på skolebænken.

En klub kun for piger
IBIS har oprettet en pigeklub 
på Nichas skole sammen 
med læreren Clara Constanti-
no. Hun er én af dem, der har 
været med til at få flere piger 
i skole der, hvor Nicha bor.

»Mændene vil ikke have, at 
pigerne går i skole,« fortæller 
hun.

»Da IBIS begyndte at 
arbejde sammen med vores 
skole, og vi tog emnet op 
med forældrene, fik vi flere 
af de piger, som ellers ville 

være droppet ud, til at blive,« 
tilføjer Clara Constantino.

Da man fandt ud af, at 
Nicha ikke kom i skole, fordi 
hendes forældre ikke havde 
råd, betalte skolen selv for 
kladdehæfterne. Siden har 
Nicha gået i skole.

Nu mødes sjippe-pigerne 
hver lørdag i skolegården. De 
er alle med i pigeklubben. Her 
snakker de blandt andet om 
pigers rettigheder, og hvor 
vigtigt det er, at også piger får 
en uddannelse.

»Blive ikke hjemme for at 
blive gift alt for tidligt,« syn-
ger de til sjippetovets rytme:

»Smukke pige, pas på dig 
selv.«

MAJA HAGEDORN HANSEN
majh@kidsnews.dk

Hvorfor er det vigtigt, at alle drenge og 
piger kommer i skole?
»Det er vigtigt for det enkelte barn, fordi det 
forbereder barnet på livet, der venter. De skal 
kunne læse, skrive og regne, men de lærer jo 
også meget andet i skolen – for eksempel hvor-
dan man opfører sig over for andre børn. I lande, 
hvor der er krig, kan der være mange børn, som 
ikke går i skole. Dér er det også rigtig vigtigt, 
fordi skolen giver en følelse af en tryg og normal 
hverdag, hvor de kan tænke på noget andet end 
krig.

Men det er også vigtigt for samfundet. Når vi 
bliver gamle pensionister, er vores børn voksne 
og skal styre verden.«

I 2015-målene var det et mål at »opnå 
grundskole til alle«. Gik det godt?
»Fantastisk godt. Der er langt flere i skole nu, 
end da man satte sig målene i år 2000. I dag går 
over ni ud af ti af børnene i verdens fattigste 
lande i skole.«

I de nye verdensmål skal alle have en 
»god uddannelse«. Hvad er forskellen 
på det mål og det gamle mål?
»Det er stadig en udfordring at sørge for, at bør-
nene rent faktisk kommer i skole. Der kan være 
ting, som gør, at de fattige familier ikke har råd; 
skoleuniformer og kladdehæfter for eksempel. 
Eller på nogle skoler er der ikke WCer, og det be-
tyder, at pigerne ikke har lyst til at være der. Så 
skal de nemlig tisse udenfor, og så er de bange 
for at blive overfaldet.

For at få en rigtig god uddannelse skal der 
også være kvalitet. Det kender mange danske 
børn sikkert også; bare fordi du kommer i skole, 
behøver det ikke være en særligt god skole. Der 
skal være en god lærer for eksempel.«

IKKE NOK »BARE« AT 
SIDDE PÅ SKOLEBÆNKEN
I løbet af de seneste 15 år er rigtigt 
mange børn kommet i skole. Men 
det er ikke nok »bare« at gå i skole. 
Vi har spurgt Jakob Colville-Ebeling 
fra UNICEF hvorfor.
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Her ligger Mozambique

MÅL 4 & 5

Her ligger MozambiqueHer ligger Mozambique

MÅL 4 & 5
4. God uddannelse til alle børn i verden

Uden at kunne læse, skrive og regne er det svært at få et godt 

job. I Danmark skal du i skolen lære mere om, hvilke udfor-

dringer verden står over for.

5. Drenge og piger, mænd og kvinder, skal være lige

Det betyder blandt andet, at man får den samme løn for det 

samme arbejde. Sådan er det ikke helt i Danmark, og derfor 

skal vi også gøre det bedre.



FN: Det står for For-
enede Nationer. Stort set alle 
lande er medlem af FN, der 
arbejder for fred i hele verden. 
2015-mål: Otte mål, der 
minder om verdensmålene. 
De blev vedtaget i år 2000.
Ulighed: Når der er nogle, 
som har mere end andre, el-
ler der bliver gjort forskel på 
nogle ud fra for eksempel køn.
Klima-forandringer: Vores 
vejr ændrer sig og bliver mere 
ekstremt, så der kommer flere 
orkaner og mere ørken i dele 
af verden.
Producere: Når man laver 
eller dyrker noget.
Ressourcer: Det er noget 
fra naturen, som vi kan bruge. 
For eksempel olie og kul, som 
bliver lavet om til energi.
Folkevandringer: Når 
rigtigt mange forlader deres 
hjemland og tager til et andet 
på én gang. 
FNs Generalforsamling: 
Når alle FN-landene mødes til 
et stort møde for at tale om 
problemerne i verden.
Klima: Det er vejret i et 
område, som bliver målt over 
længere tid.
Miljø: Det er den natur og det 
liv, der er omkring os.

HEY, HVAD
BETYDER
DET...?

MAJA HAGEDORN HANSEN
majh@kidsnews.dk

Hvem har fået idéen til at 
lave nye verdensmål?
»For 15 år siden var der også et 
stort møde for FN-landenes 
ledere. Der vedtog de 2015-må-
lene. Man ville halvere antallet af 
mennesker, der var meget fattige.«

»Det har man så nået. Og det 
har også opmuntret dem til at 
sige, at vi skal sætte nogle nye 
mål. Både om at slippe helt af med 
fattigdom i verden i 2030. Men 
man har også sagt en anden ting: 
Det kan ikke nytte noget, hvis vi 
kun bekæmper ét problem. Vi er 
nødt til at nedkæmpe fattigdom, 

modvirke ulighed og bekæmpe 
klima-forandringerne samti-
dig. Alle mennesker må forstå, at 
vi skal leve på en anden måde, hvis 
vi vil leve godt i næste og næste 
generation igen.«

»Derfor skal vi producere på 
en anden måde. Vi skal spare på 
energien og sørge for, at vi bru-
ger vind og sol i stedet for kul til 
energi. Vi skal være mere sparsom-
melige med verdens ressourcer 
i det hele taget; genbruge og leve 
på en anden måde.«

Hvordan får man så mange 
lande til at blive enige om 17 
verdensmål?
»Det gør man ved at snakke om 
det meget længe. Faktisk har lan-

dene snakket sammen i to og et 
halvt år.«

»Jeg tror også, at mange lande 
har forstået, at hvis vi ikke gør 
noget ved de her ting, så bliver 
problemerne uoverskuelige. Krig 
og folkevandringer vil blive 
meget større, hvis vi ikke handler. 
Det er det, der har fået alle til at 
blive enige.«

Hvad er dit job?
»Det næste år frem er jeg formand 
for FNs Generalforsamling, 
hvor alle 193 lande er med. Nu 
bliver målene vedtaget af næsten 
alle verdens stats- og regerings-
chefer, og som formand skal 
jeg sørge for, at der så også sker 
noget!«

DET HANDLER OM KLODENS FREMTID
Søndag siger alle lande »ja« til at forsøge at nå verdensmålene. Det er den 
danske politiker Mogens Lykketoft, der skal styre mødet og sørge for, at 
alle lande – også Danmark – kommer godt i gang med at opfylde målene.

Mogens Lykketoft

69 år gammel

Medlem af Folketinget for Social-
demokraterne siden 1981

Har blandt andet være udenrigs-
minister, formand for Socialde-

mokraterne og formand for 
Folketinget

Hvad skal der ske nu?
»Nu skal der handles, så vi nærmer 
os de her mål med store skridt. 
Det første vigtige skridt er klima-
et. Der skal være et andet stort 
møde i september, og der skulle 
vi meget gerne have alle ame-
rikanere, kinesere, japanere og 
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og europæere til at levere klare 
planer for, hvordan de vil gøre 
klimaet bedre.«

Handler de nye verdensmål 
også om børn i Danmark og 
deres fremtid?
»Ja. 2015-målene handlede om 
fattige mennesker i fattige lande. 
De nye mål handler om alle men-
nesker i alle lande. Om klodens 
fremtid. Vi skal selvfølgelig sta-
digvæk udrydde fattigdom og 
sult, men de nye mål handler om 

de forandringer, der er nødt til at 
være, i vores måde at leve på – alle 
vegne.«

Hvad kan danske børn selv 
gøre for at være med til at 
opfylde målene?
»Danske børn kan gøre meget for 
at lære, at det hele hænger sam-
men. Man kan ikke bare fokusere 
på ét problem som for eksempel 
miljøet. Danske børns liv som 
voksne vil ikke blive fredeligt og 
godt, hvis der stadigvæk er enorm 

fattigdom andre steder i verden, 
og hvis der er klima-forandringer, 
som driver hundredtusindvis af 
mennesker på flugt. Så kommer 
vi til at stå med nogle flygtninge-
problemer, der ikke kan oversku-
es. Det vil alt sammen komme til 
at betyde noget for deres liv, selv 
om det foregår helt andre steder i 
verden.«

Gør du selv noget i din hver-
dag?
»Ja, det synes jeg. I mange år har 

jeg altid cyklet på arbejde for 
eksempel.«

Hvorfor er det vigtigt, at 
danske børn lærer om ver-
densmålene?
»Det handler allermest om børne-
nes liv. De kommer til at leve i en 
verden, hvor vi ikke kan blive ved 
med at æde af naturen og vores 
ressourcer.«

»Det er børnene, der har al-
lermest interesse i det her – ikke 
sådan nogle gamle som mig.«

På 
billedet ta-

ler USAs præsident, 
Barack Obama, til resten 

af FN. Hovedkvarteret lig-
ger i New York og har gjort 

det næsten lige siden, FN blev 
oprettet. Siden oprettelsen 
er der kommet 142 stater 

til, så der nu er i alt 193 
medlemmer.

51 lande – også 
Danmark – samledes 

i 1945 for at lave FN, der 
står for Forenede Natio-

ner. 2. Verdenskrig var 
ovre, og ingen ønske-

de en 3. Verdens-
krig. 

I 1948 vedtog 
FN-landene menne-

skerettighederne. Det var 
kvinden på billedet, Eleanor 
Roosevelt, der gjorde rigtig 

meget for at få dem vedtaget. 
De slår fast, at mennesker er 
født lige og frie - ligegyldigt 

hvilken hudfarve, tro eller 
køn, man har.

Børn 
læser om rettig-

hederne i 1950, altså 
to år efter de blev til. I 1989 
besluttede FN desuden at 

lave specielle rettigheder kun 
for børn. Det betyder eksem-

pelvis, at du har ret til at 
komme i skole og ikke må 

blive slået af voksne.

i  samarbejde med verdens bedste nyheder og ibis  
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