
FNs Verdensmål 



Hurtigt overblik

▪ I september 2015 vedtog alle lande i FN 

17 nye bæredygtighedsmål, som skal 

nås inden 2030

▪ Målene indeholder både en opfølgning 

på de tidligere 2000-2015 udviklings mål 

samt inkluderer vigtige mål for bæredygtighed 

og klima

▪ Som noget nyt gælder målene for ALLE lande, udviklede - såvel 

som udviklingslande. Alle FNs 193 medlemslande har forpligtet sig 

på at arbejde med målene både nationalt og internationalt



1) FN Halvere fattigdom

SIE Sundhed &

fødevaresikkerhed

2) FN Sikre skolegang for 

alle børn

SIE Uddannelse

3) FN Sikre kvinder

ligestilling

SIE Styrkelse af kvinders

gennemslagskraft

Vold mod kvinder

4) FN Nedbringe

børnedødeligheden

SIE Sundhed & 

fødevaresikkerhed

FNs 2015 mål & SIE fokusområder

5) FN Nedbringe dødeligheden

blandt gravide og

fødende kvinder

SIE Sundhed & fødevaresikkerhed

6) FN Stoppe spredning af HIV/AIDS

andre smitsomme sygdomme

SIE Sundhed & fødevaresikkerhed

7) FN Sikre et bæredygtigt miljø

SIE Bæredygtighed

8) FN Skabe et globalt partnerskab

SIE Styrke SIE’s arbejde gennem

samarbejde med andre

organisationer. 



Hvordan gik det med 2015 målene?

Det gik godt!



Den Verden vi ønsker 2015-2030

FN opfordrede alle verdens borgere til at stemme på 6 ud af 16 punkter, 

som man mente var de vigtigste at få med på verdensdagsordenen 



My World stemmeresultaterne

Alle lande 
i alt ca. 10 mio.

Alle lande
stemmer i alt 7.2 mio.

______________________

1.En god uddannelse

2.Bedre sundhedsvæsen

3.Bedre jobmuligheder

4.En ærlig og lydhør regering

5.Adgang til nærende mad

6.Beskyttelse mod kriminalitet

Danmark
i alt ca. 7.000

1.En god uddannelse

2.Adgang til rent drikkevand/sanitet

3.Gøre noget ved klimaændringer

4.Frihed for diskrimination & forfølgelse

5.En ærlig og lydhør regering

6.Beskyttelse af skove, floder og have





Hvordan går det med FNs 17 Verdensmål ?
Ikke så godt på nogen områder – bedre på andre områder

FNs Globale Rapport for Bæredygtig Udvikling 2019

Katherine Richardson siger bl.a.:

▪ ”Selvom det går fremad i forhold til børnedødelighed, antallet af børn 

i grundskole, ligestilling mellem kønnene, adgang til  elektricitet og 

rent vand - - - så er vi langt bagud med andre vigtige mål som 

klima, biodiversitet og sult”

▪ ”It is not business as usual. Vi skal væk fra silotænkning”. 

▪ ”Vi kan ikke handle på målene hist og pist. Alle 17 mål interagerer 

med hinanden”

▪ ”Danmark er lige så langt fra at leve op til Verdensmålene som 

Burkina Faso”



Status på fattigdom og sult globalt 
Kilde: FN/WFP 2020



Ifølge Per Pinstrup-Andersen skal vi tænke ud
af boksen og forøge adgang til mad bl.a. ved at:

▪ Øge brug af  genmodificerede fødevarer
▪ Supplere kosten med insekter
▪ Udbrede dyrkning af grøntsager i  byerne/højhuse
▪ Øge dyrkning af mere robuste afgrøder bl.a. quinoa, hirse
▪ Øge indtagelsen af planterig kost
▪ Reducere madspild

Derudover er der ekstra meget brug for at:
▪ Øge fokus på uddannelse af kvinder og piger 
▪ Styrke støtten til små landbrug især landkvinder

Hvordan fortsætter vi en bæredygtig udvikling

i kampen mod sult og rigtig ernæring?



Hvad skal der til for at nå målet 2015-2030?

Vi mangler ikke viden

De rige skal dele mere af deres velstand

Det vil koste 500 milliarder $ om året

Jeffrey Sachs' regnestykke

• Alle rige lande skal betale 0.7% af BNP        200 mia $

● Milliardærskat på 1%                                     100 mia $

● Luk skattely 100 mia $

● CO2 – skat på 5 $ pr. ton                               100 mia $                         
______________________________________________

Ialt:                                                                      500 mia $



Eksempler på Verdens Bedste Nyheder

Mere prævention i  Mali
Bill Gates Foundation 2019

Zimbabwe forbyder skoler at 
smide gravide elever ud
PlanBørneFonden 2020

Sudan forbyder 
kvindelig omskæring 
UNAMID 2020

Højere bryllupsalder i 
Indonesien
UN Women Asia 2020

Danskerne tager klimaet alvorligt
Tænketanken CONCITO 2018

Flere får lys over land
Int. Energy Agency 
2019

Ligestilling i Sydafrikas
regering
World Economic Forum 
2019




