
FN'S
VERDENS 

MÅL

UNGDOMSBYEN
Kompendium til undervisere



VERDENSMÅLENE I UNDERVISNINGEN
Den 25. september 2015 vedtog verdens ledere 17 nye mål, hvis formål er at 
sikre en bedre og mere bæredygtig verden for både os selv og vore 
efterkommere. Fra den dag forpligtede Danmark – sammen med resten af 
FN’s medlemslande – sig til at gøre sit ypperste for at efterleve de 17 
verdensmål for bæredygtig udvikling. 
 
Vores børn og unge har som kommende voksne et særligt ansvar for 
fremtiden. Derfor må vi klæde dem på til at ændre den kurs, vi i generationer 
har ført – en kurs, som ikke har været bæredygtig. Som voksne må vi derfor 
støtte de unge, næste generation og kommende beslutningstagere i den 
proces. 
 
Skolen og uddannelsessystemet er et oplagt sted at sætte ind, da du som 
lærer i særlig høj grad kan være med til at forme fremtidens verdensborgere. 
Lærere har utrolig mange opgaver på deres bord i det dannelsesforløb, som 
finder sted i skolen. Målet med dette kompendium er derfor at hjælpe dig til 
nemt at få overblik over de mange muligheder der er for at integrere 
Verdensmålene i din undervisning. 
 
Kompendiet fungerer bedst digitalt, da alle links er indlejret i teksten.  
 
Kompendiet og det tilhørende kursus "Kursus om verdensmålene for 
undervisere" er udviklet med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje. 
 
God fornøjelse 
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Undervisningsmaterialer om Verdensmål 
 

Siden 2015 har mange forskellige institutioner og organisationer bidraget med materialer, 

forløb og enkeltstående øvelser, der kan hjælpe til at få verdensmålene ind i undervisningen. 

I Ungdomsbyen har vi forsøgt at kortlægge de mange muligheder og samlet dem i dette 

kompendium, som hjælp til lærere i deres planlægning af undervisning eller andre aktiviteter 

på skolen.  

 

Til hvert punkt har vi lavet en kort beskrivelse af sitet, og krediteret afsender, samt 

fremhævet hvilke fag og alderstrin materialet henvender sig til.   

 

www.verdenstimen.dk  
Verdenstimen.dk er samlingssted for undervisningsmateriale til hhv. indskoling, mellemtrin, 

udskoling og ungdomsuddannelser. Hjemmesiden gik i luften i september 2015, da 

Verdensmålene blev vedtaget. 

Hjemmesiden er styret af Verdens Bedste Nyheder og støttet af DANIDA. Materialerne er 

produceret af: Oxfam IBIS, Miljø- og fødevareministeriet, Salaam, CONCITO/ 

klimaambassaden, Globale skolepartnerskaber, Mundu, FN-forbundet, Engineer the future, 

Mellemfolkeligt Samvirke og Operation Dagsværk. 

 

Verdenstimen.dk er den danske udgave af den globale kampagne ”The Worlds Largest 

Lesson” (se afsnit herom nedenfor). Hvert år i september sætter kampagnen fokus på 

Verdensmålene nationalt og globalt for at udbrede kendskabet om verdensmålene.  

 

Verdenstimen.dk henvender sig primært til lærere. Der linkes videre til de enkelte 

organisationers individuelle hjemmesider, hvor materialet ligger.  

Siderne, der linkes videre til, kan eleverne gøre brug af i forbindelse med arbejde med 

verdensmålene.  

 

Fag: Dansk, Engelsk, Historie, Samfundsfag, Biologi, Geografi, Natur/teknologi, Matematik, 

Naturgeografi. 

Niveau: Indskoling, mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelser. 

 

www.verdensmaalene.dk  
Digitalt læringssite udviklet af UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og 

Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.  

 

Verdensmaaalene.dk henvender sig til lærere og elever på ungdomsuddannelser.  

Der er undervisningsøvelser, fakta inkl. statistikker, og bogen: ”Bliver Verden Bedre?” 

Der er en direkte vejledning til dig som lærer i forbindelse med øvelserne.  

 

Fag: Dansk, Historie, Engelsk, Biologi, Naturgeografi, Samfundsfag og Spansk. 

Niveau: Ungdomsuddannelser. 

http://www.verdenstimen.dk/
http://www.verdenstimen.dk/
http://www.verdensmaalene.dk/
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www.u-web.dk 
U-WEB er Danidas undervisningsportal til grundskolen, gymnasier og ungdoms-

uddannelser. 

Du kan finde film, billeder, interaktive websider og digitale materialer, som du kan bruge til 

at få forståelse for de muligheder og udfordringer, udviklingslande har. 

 

Hjemmesiden linker videre til undervisningsmaterialer der sætter fokus på interkulturelle 

kompetencer, den globale medborger, bæredygtig udvikling, og FN’s Verdensmål.  

 

Fag: Dansk, Engelsk, Historie, Samfundsfag, Biologi, Geografi, Natur/teknologi. 

Niveau: Indskoling, mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelser.  

 

www.unesco-asp.dk 
UNESCO-ASP (UNESCO Verdensmålsskole) er et internationalt skolenetværk, der 

arbejder med at udbrede og integrere verdensmålene i undervisningen. Undervisningen kan 

tage udgangspunkt i temaer omhandlende menneskerettigheder, globalt medborgerskab, 

interkulturel kompetence og bæredygtig udvikling.  

 

Den danske UNESCO-ASP hjemmeside har i forbindelse med udgivelsen af bogen: ”Mål i 

Verdensklasse til verdens borgere” udgivet et tilhørende undervisningsmateriale.  

 

Bogen er tilgængelig på alle skoler, men findes også som PDF på UNESCO-ASP.dk  

 

Undervisningsmaterialet henvender sig direkte til bogens kapitler, hvilket betyder I kommer 

omkring FN, Verdensmålene og UNESCO skolenetværkene.  

Øvelserne giver eleverne viden om målene og inspirerer til handling, ved at se andre unge 

menneskers handlinger.  

 

Fag: Dansk, Engelsk, Historie, Samfundsfag, Biologi, Naturgeografi, Natur/teknologi, 

Geografi. 

Niveau: Indskoling, mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelser. 

 

www.worldslargestlesson.globalgoals.org  

www.project-everyone.org  
The Worlds Largest Lesson er den globale hjemmeside for læring omkring Verdensmålene 

(ligesom vi i Danmark har verdenstimen.dk).  

The Worlds Largest Lesson er et ud af mange tiltag under projektet ”Project Everyone”, 

stiftet af Manuskriptforfatteren Richard Curtis.  

Hjemmesiden er i FN regi med UNICEF som bidragsyder, og finansielle mastodonter i 

ryggen (Google, Gates Foundation m.fl.). Mange kendte ansigter pryder også hjemmesiden 

som Verdensmåls-ambassadører. 

 

http://www.u-web.dk/
http://www.unesco-asp.dk/
http://www.worldslargestlesson.globalgoals.org/
http://www.project-everyone.org/
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Hjemmesiderne er på engelsk og henvender sig derfor primært til mellemtrin, udskoling og 

ungdomsuddannelser til brug i faget engelsk. 

På project-everyone.org findes der et mediecenter med film, radio og billeder om 

Verdensmålene. Ikonerne til Verdensmålene findes ligeledes på engelsk herinde. 

 

På worldslargestlesson.org findes alt undervisningsmaterialet. Det er udviklet med fokus på 

den engelske pædagogik, hvilket man naturligvis skal have med i sine overvejelser.  

 

Materialerne er inddelt efter mål. Opgaverne er lavet med et overskueligt layout. På side 1 

er der angivet minutter, aldersspænd, læringsmål, forberedelse, så du hurtigt kan skimme, 

om det kan bruges.  

Under hvert mål finder du også grafiske billeder og fotografier, der illustrerer det enkelte 

verdensmål. Der er også tegneserier med engelsk tekst.  

  

Fag: Dansk, Engelsk, Historie, Samfundsfag, Biologi, Geografi, Natur/teknologi, Matematik, 

Naturgeografi. 

Niveau: Mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelse.  

 

Globalis.dk Verdensmål  
På Globalis.dk findes et interaktivt verdensatlas, hvor du kan lave dine egne kort og grafer. 

Globalis viser med visuelle hjælpemidler verdens ligheder og uligheder, og hvordan vi 

påvirker livet på planeten. 

 

Globalis er et nordisk samarbejde, som udspringer af et norsk initiativ. FN-forbundet i 

Danmark har oversat hjemmesiden til dansk.  

  

Eleverne kan arbejde med verdenskort og statistik ift. de 17 Verdensmål.  

 

Fag: Dansk, Engelsk, Historie, Samfundsfag, Biologi, Geografi, Natur/teknologi, Matematik, 

Naturgeografi. 

Niveau: Mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelser.  

  

www.verdensbedstenyheder.dk  
Hjemmeside med fokus på den positive historie. Støttet af danske udviklings-organisationer 

i samarbejde med det danske erhvervsliv, DANIDA og FN.   

 

Her findes Verdensmålene og delmålene til download, samt alle de grafiske ikoner med 

dansk tekst. VBN kan hjælpe når det hele føles lidt for komplekst. Hiv fat i en af de positive 

historier fra hele verden, og bliv bekræftet i at indsatsen hjælper og giver mening. 

 

Fag: Dansk, Historie, Samfundsfag, Biologi, Geografi, Natur/teknologi, Naturgeografi. 

Niveau: Udskoling, ungdomsuddannelse.  

  

 

http://www.globalis.dk/Tema/FN-s-Verdensmaal-for-baeredygtig-udvikling
http://www.verdensbedstenyheder.dk/
https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/
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Verdensmål og krybskytteri i Kenya 
Undervisningsforløbet "Verdensmål og krybskytteri i Kenya" er et flerfagligt 

undervisningsforløb. Eleverne opnår viden om udviklingslandenes muligheder og særlige 

udfordringer i forhold til bæredygtig udvikling. Eleverne lærer at tage kritisk stilling til 

Verdensmålene, og arbejder især med mål 15: Livet på Land. 

 

Danidas Verdensfilm "The A Team" er omdrejningspunktet i undervisningsforløbet.  

 

Fag: Dansk, geografi, biologi, matematik, engelsk, dansk, drama.  

Niveau: Udskoling.  

 

Dansk: Verdensmålene (EMU)  
Et forløb om FN’s Verdensmål i danskfaget med fokus på kompetenceområdet Fremstilling/ 

præsentation og evaluering. Formålet med forløbet er, at danske elever får kendskab til 

Verdensmålene, og at eleverne kan producere og formidle en multimodal tekst til en 

målgruppe. 

 

Fag: Dansk. 

Niveau: Udskoling. 

 

DR.DK Klimaændringer  
Et undervisningsforløb der med indslag fra DR sætter fokus på klimaforandringer.  

Der er udviklet elevopgaver der giver baggrundsviden, sætter fokus på det politiske spil og 

giver eleverne indblik i, hvad de selv kan gøre.  

 

Fag: Geografi, Biologi, Dansk, Fysik & Kemi Og Samfundsfag 

Niveau: Udskoling 

 

www.agentfootprint.dk  
Undervisningsmateriale om klima og bæredygtig udvikling. Hjemmesiden indeholder en 

beregner, som kan udregne elevernes/klassens/familiernes CO2 udslip. Beregneren er 

henvendt eleverne og er derfor tæt knyttet til elevernes hverdag, hvor de har indflydelse og 

handlemuligheder.  

Materialet indeholder også ”Jorden rundt” som er en landedatabase med 35 lande. 

Landedatabasen bruges til løsning af forskellige opgaver og indeholder derfor faktuelle 

oplysninger.  

 

Fag: Natur/teknologi, Matematik, Dansk, Geografi, Biologi, Samfundsfag 

Niveau: Mellemtrin og udskoling.   

 

Plastic Change 
Plastic Change har udviklet undervisningsmaterialer til grundskole og ungdoms-

uddannelser, og råder over en Youtube kanal fuld af spændende, lærerige og 

underholdende film.  

http://www.emu.dk/modul/nye-verdensm%C3%A5l-og-krybskytteri-i-kenya
http://www.emu.dk/modul/team-film
http://www.emu.dk/modul/dansk-verdensm%C3%A5lene
http://www.emu.dk/modul/dansk-verdensm%C3%A5lene
http://www.dr.dk/skole/geografi/klimaaendringer
http://www.agentfootprint.dk/
https://plasticchange.dk/vores-formidling/undervisning/
https://www.youtube.com/channel/UCgLD-akVpdrJPPds2qoNA8g
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Fag: Forløbet er tværfagligt og kan anvendes til undervisning op til den fællesfaglige 

naturfagsprøve, fællesfaglige uger eller i de enkelte naturfag. 

 

Niveau:  

• Ungdomsuddannelse: I forbindelse med 'Plastfrit Hav'-projektet har Plastic Change 

udviklet undervisningsmaterialet ”En verden af plastik” som er målrettet 

gymnasieelever i fagene naturgeografi og biologi. Materialet består blandt andet af 

et undervisningsforløb, 7 videoer, og en quiz. 

• Grundskole: Plastic Change og Aarhus Universitet, har i samarbejde udviklet 

undervisningsmaterialet ”Plastik på tværs”. 

Forløbet er fyldt med spændende tekster, illustrative videoer, links til relevante 

hjemmesider, sjove eksperimenter, øvelsesvejledninger og meget mere.  

 

Engineer the future  
Tag del i “Engineering day” i uge 45 på jeres egen skole.  

Engineer the future har udviklet opgaver, lærervejledninger, ekstramaterialer og inspiration, 

der skal give elever mulighed for at få de store samfundsudfordringer mellem hænderne og 

prøve kræfter med at løse dem i praksis med en naturfaglig tilgang.  

 

Engineering Day kan skaleres, så du kan afholde et undervisningsforløb på fire timer, eller 

du kan brede det ud til et længere forløb. 

 

OBS. Book en ekspert  

Engineer the Future står også bag projektet ”Book en ekspert”, som er fondsfinansieret og 

derfor gratis. Her kan du booke eksperterne til at komme på besøg i din undervisning og 

styrke dine elevers interesse for naturfag og teknologi. 

 

Fag: Naturfag. 

Niveau: Du kan vælge mellem to opgaver udarbejdet specifikt til mellemtrin og udskoling. 

Opgaverne skifter hvert år.  

 

Concito/Klimaambasaden  
Sustainable.dk er udviklet af CONCITO/Klimaambassaden og Grøn Vision. På dette site 

finder du undervisningsforløb medtværgående temaer med fokus på Innovation og 

Entreprenørskab samt IT og Medier. Det faglige indhold inkluderer emner som 

drivhuseffekten og kulstofkredsløbet, menneskets indvirken på klimaet, forbrug, ressourcer, 

affald, fødevarer mv. 

 

OBS. Få besøg 

Klimaambassaden har en bred vifte af undervisningstilbud til grundskolen, gymnasier og 

erhvervsskoler. Tilbuddene spænder vidt fra skoleoplæg og workshops til guidede ture om 

FN's 17 verdensmål og digitalt undervisningsmateriale. Alle deres tilbud fokuserer på 

https://engineerthefuture.dk/engineering-day
http://www.bookenekspert.dk/
http://sustainable.dk/
https://concito.dk/klimaambassaden
https://concito.dk/klimaambassaden
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bæredygtighed og klima, men temaerne varierer og kan tilpasses din klasses eller skoles 

behov. 

 

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi og samfundsfag 

Niveau: Udskoling og ungdomsuddannelser 

 

Grønt flag Grøn skole 
Undervisningsmaterialet ”En verden til fælles” lægger op til et tværfagligt forløb (10 

lektioner), hvor eleverne opnår en forståelse af, at klimaforandringer har konsekvenser for 

børns liv og fremtid – ikke bare i Danmark, men i hele verden. 

Fag: Natur/Teknologi, Dansk, Engelsk, Madkundskab og Historie.  

Niveau: 5-6 klasse.  

 

Spejderne  

Spejderne har taget FN’s verdensmål til sig og udviklet aktivitetsmaterialet ”Byg en bedre 
verden”. Målet med materialet er at spejderne på deres møder og ture lærer, hvordan de 
kan tage bedre vare på den verden, de overtager fra deres forgængere.  

Spejderne lærer, hvordan de allerede i en ung alder kan tage ansvar og bidrage til, at 
verden bliver et lidt bedre sted. Og her kan FN’s verdensmål være en inspiration. 

Materialet kan bruges af hele spejdergruppen eller kredsen samlet til et aftenmøde, men 
det kan også bruges i hver enkelt aldersgren. Der er aktiviteter for de største og de 
mindste, og de fleste aktiviteter kan skaleres afhængigt af målgruppe.  

Aktiviteterne kan også bruges i forbindelse med temauge i grundskolen.  

Verdensmål.nu Astra og DR  
Verdensmål.nu består af tre elevbøger målrettet indskoling, mellemtrin og udskoling. Udover 

elevbøgerne kan du finde tilhørende lærervejledninger, samt undervisningsmaterialer på 

læringssitet verdensmål.nu og dr.dk/skole/verdensmål. 

 

Verdensmål.nu indeholder korte elevtekster pædagogisk bearbejdet til målgruppen med 

nærværende og praktiskorienterede opgaver, samt små film og tv-klip. Elevbøger og 

lærervejledninger udgives som fysiske bøger, som pdf med klikbare link til film og tv-klip, og 

som bladrebog til præsentation på storskærm. 

 

Fag og Niveau: 

• Verdensmål.nu (Udkommer oktober/november 2018) 

Natur/teknologi og dansk 1.-3. klasse 

• Verdensmål.nu (Udkommer marts 2019) 

Natur/teknologi og dansk 4.-6. klasse 

• Verdensmål.nu (Udkommer august 2019) 

Biologi, fysik/kemi og geografi fællesfagligt 7.-9. klasse 

http://www.groentflag.dk/indhold/en-verden-til-faelles.aspx
http://www.groentflag.dk/indhold/en-verden-til-faelles.aspx
https://spejderne.dk/projekter/bedre-verden/
https://astra.dk/undervisning/verdensmaal
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På hjemmesiden kan du bestille gratis klassesæt af elevbøger (25 stk.) i papirudgave. Du 

betaler kun udgifter til porto og ekspedition.120 kr. + moms pr. klassesæt.  

 

Skoletube og FN’s Verdensmål 
Skoletube har i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder og mere end 20 andre 

organisationer lavet et tema om FN’s Verdensmål. Guiden giver et bud på, hvordan 

Skoletubes værktøjer kan indgå i det kreative arbejde med verdensmålene.  

 

Fag: Alle 

Niveau: Alle 

 

Globale Værdikæder og 2030-målene. Gyldendal  
Gyldendal har udviklet et forløb om globale værdikæder og 2030-målene. Eleverne 

introduceres til FN’s verdensmål og kan arbejde med forskellige cases: Tøj fra Bangladesh, 

Kæmperejer fra Sydøstasien, Soja fra Sydamerika, Smartphones med metaller fra Afrika og 

Grøntsager fra Kenya.  

 

Fag: Samfundsfag (og tværfagligt) 

Niveau: Udskoling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skoletubeguide.dk/fns-verdensmaal/
https://skoletubeguide.dk/fns-verdensmaal/
https://samfundsfag.gyldendal.dk/en/Indgange/Forlob/Globale_vaerdikaeder/Afsluttende_opgave/FNs_nye_maal.aspx
https://samfundsfag.gyldendal.dk/en/Indgange/Forlob/Globale_vaerdikaeder/Afsluttende_opgave/FNs_nye_maal.aspx
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Film om FN’s Verdensmål  

Film kan være en god indgangsvinkel til arbejdet med verdensmålene. Nedenfor finder du 

både links til portaler med film og tilhørende undervisningsmaterialer såvel som 

enkeltstående kortere film, som kan bruges som indslag til temaer i undervisningen.  

 

CPH:DOX Verden 2030 

CPH:DOX har samlet filmanbefalinger inddelt efter Verdensmålene.  

Kan man tale med skoleelever om svære emner som racisme, religion, flygtningekriser og 

kønskonflikter? Det mener de på CPH:DOX – især hvis udgangspunktet er en fælles visning 

af en dokumentarfilm af høj faglig kvalitet, fulgt op af vedkommende undervisningsmaterialer 

målrettet lærings- og fagmål for grundskolen.  

 

Fag: Dansk, sprogfag, historie, matematik, samfundsfag og geografi 

Niveau: Indskoling, mellemtrin og udskoling 

 

Salaam filmfestival  
Salaam Film & Dialog har også tilbud til undervisning i verdensmålene. Med udvalgte film 

og undervisningsmaterialer lægger de særlig vægt på målene “Ligestilling mellem kønnene”, 

“Fred, retfærdighed og stærke institutioner”, “Afskaf fattigdom” og ”Stop sult”.  

Under filmene finder du links direkte ind til de film og undervisningsmaterialer, som er rettet 

mod Verdensmålene. 

 

Fag: Tværfagligt 

Niveau: Udskoling og Ungdomsuddannelse 

 

Kortere film 

• FN’s Verdensmål – animationsfilm  

Handler om de udfordringer verden står overfor samt, hvordan vi kan løse problemet, 

hvis vi alle står sammen.  

 

• Gør Verdensmålene til virkelighed – Verdenstimen.dk  

Animationsfilm, der viser, hvad unge mennesker rundt omkring i verden har opfundet 

for at skabe en mere bæredygtig verden.  

 

• Project Everyone ”We have a plan” 

Animationsfilm, der viser vedtagelsen af Verdensmålene, hvor verdens ledere er 

portrætteret som dyr.  

 

• No Point Going Halfway 

Film, der viser fremgangen med 2000 målene. Med humor viser den, at vi i mange 

andre sammenhænge ikke er stoppet mod et mål (Usain Bolt, Månen osv.)  

 

http://cphdox.dk/verden2030/
http://www.salaam.dk/salaam-og-verdenstimen/
http://www.salaam.dk/salaam-og-verdenstimen/
https://www.youtube.com/watch?v=9_wdE1WIhAE&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=WwE7TxtoyqM
https://www.youtube.com/watch?v=ABLBRNPT_wM
https://www.youtube.com/watch?v=DdLqiTvFwJk
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• ”We the people” for the Global Goals  

Kendte ansigter der fortæller, hvorfor vi skal stå sammen om Verdensmålene. 

 

• All Kids Should Dream – Global Goals & Liverpool  

Mekfah, der bor i slummen i Bangkok, kommer på eventyr i England. Positiv kortfilm 

om børneliv og drømme. 

 

• #WhatIReallyReallyWant 

Spice Girls ”Wannabe” sang fortolket i Verdensmåltemaerne. 

 

• Tell Everybody – The Global Goals Campaign  

Spred budskabet om FN’s Verdensmål med denne glade sang. 

 

• Verdenstimen (2015) 

Hella Joof fortæller om Verdenstimen, og hvorfor Verdensmålene er vigtige. 

 

• Verdenstimen 2016 – Sæt Verden på Skoleskemaet 

Hella Joof samler op fra året før og fortæller, hvorfor vi skal fortsætte med 

Verdenstimen. 

 

• “Let’s get the job done” by project-everyone.org 

Flotte billeder fra hele verden, kendte mennesker og et resumé fra alle de aktiviteter, 

der har været siden 2015 for at sætte fokus på Verdensmålene.  

 

• The Future Starts Now 

Filmklip gennem tiden om verdens forandringer indtil i dag, med håb for fremtiden om 

en mere bæredygtig verden.  

 

• En Verden Af Plastik 

Filmklippet handler om, hvad vi kan gøre for at mindske forbruget af plastik. 

 

• Plastic Change – ”Poseidon attacks litterbug” 

Elever fra animationsskolen har lavet dette klip (eksempel på at elever kan handle 

og få budskabet ud). 

 

• Plastic Change: Fin City mysteriet – hvem er morderen?  

Animationsfilm som viser, hvilken betydning plastikforbruget har for fiskene.  

 

• The Story You are shaping  

Billeder fra verden, med engelsk fortæller. 

 

• Vores Verden – Vores valg 

(Animationsfilm) DANIDAS kampagne om de nye verdensmål og Danmarks 

strategi.  

https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=Q07laokNXeU
https://www.youtube.com/watch?v=sZQ2RUFd54o
https://www.youtube.com/watch?v=sZQ2RUFd54o
https://www.youtube.com/watch?v=dJZ6urF2p54&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Tv7MjRTBeA0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=a0cqrFBXhbk
https://www.youtube.com/watch?v=LEMXBNJq8as
https://www.youtube.com/watch?v=-gQELGvWamg
https://www.youtube.com/watch?v=1ZvoiEtO3Go
https://www.youtube.com/watch?v=6WQp_oVmx_o
https://www.youtube.com/watch?v=hJcsKJ1s_uk
https://vimeo.com/134595033
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• What If The World Went Vegetarian?  

ASAPSCIENCE. Engelsksproget stopmotion film om vegetarisme. 

 

• Tomorrow  

Film om de gode tiltag, der finder sted verden over. Sætter fokus på handling i 

stedet for ”dommedag”. Kan findes på filmstriben. 

 

• Before the flood  

Dokumentar med Leonardo Decaprio om klimaforandringer. Viser, hvor galt det er 

gået jorden indtil nu i forhold til klimaforandringer og de udfordringer, der følger med 

dem. Filmen kan ses på filmcentralen med UNI login.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ANUoAdXfA60
https://www.youtube.com/watch?v=NUN0QxRB7e0
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000004037/i-morgen
https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo
https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo
https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo
https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/flood
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Quiz om Verdensmål 
 

En quiz kan være et godt hjælpemiddel til at introducere verdensmålene for eleverne, eller 

afsluttende i et forløb for at diskutere, hvad I har lært.  

Nedenfor er listet forskellige quiztyper og sværhedsgrader, som du kan inddrage i 

undervisningen omkring Verdensmålene. Det er vigtigt at pointere for eleverne, at nogle af 

spørgsmålene er svære, da det er fagspecifikt, og de ganske enkelt ikke har hørt om det 

før. 

 

I kan også bruge følgende quizprogrammer til selv at lave quizzer om Verdensmålene i 

klassen. På den måde kommer elevernes tilegnede viden i brug – og de kan vise, hvad de 

har lært til forældre og andre interesserede.  

 

Links til quizprogrammer:  

www.kahoot.com  

www.socrative.com  

www.superteachertools.us (”Hvem vil være millionær” og ”Jeopardy”) 

 

Global Skole tip en 13’r  

Quiz der sætter fokus på verdensmålenes tilblivelse og status på verdensplan.  

Se bilag 2, hvor quizzen er klargjort til print.  

 

Fag: Alle 

Niveau: Udskoling, Ungdomsuddannelse  

 

UNICEF Kahoot Quiz 

En digital quiz, der giver viden om Verdensmålenes indhold og ikoner. Eleverne bliver 

bekendt med verdensmålene og kan konkurrere i grupper eller enkeltvis. 

Quizzen består af 17 spørgsmål. 

 

Til quizzen er der udviklet en tilhørende lærervejledning. Her foreslår UNICEF at eleverne 

efterfølgende arbejder med Verdensmålene, hvor de selv formulerer spørgsmål og 

svarmuligheder, hvorefter I samler spørgsmålene til en ny fælles kahoot quiz i klassen.  

OBS: Eleverne skal bruge deres telefoner eller tablets til quizzen.  

 

Fag: Alle 

Niveau: Mellemtrin og udskoling. 
 

Mundu, Verden på spil  

Kahoot quiz om Verdensmålene, der giver eleverne et realistisk blik på verdens tilstand. 

Quizzen viser fremgangen og de positive historier med de tidligere Millennium Development 

Goals, samt de udfordringer vi står med i dag og skal leve op til fremover.  

Quizzen består af 40 spørgsmål. 

 

http://www.kahoot.com/
http://www.socrative.com/
http://www.superteachertools.us/
http://www.globalskole.dk/index.php/lr-menu-mainmenu-111/ungdomsuddannelser/313-quiz-om-fn-s-verdensmal
https://play.kahoot.it/#/k/c27622a9-2fc3-45b7-ac99-2ae89a4f6bb7
http://sofieimyanmar.dk/project/verdensmaalene-kahoot-laerer/
https://play.kahoot.it/#/k/2ad26d29-d8d7-4e3a-88f8-1fb24d9365df
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Man kan hyre Mundu til at facilitere quizzen, hvor de tilføjer øvelser og bonusviden. Kontakt 

Mundu for yderligere info: http://www.mundu.dk/quiz/  

 

Fag: Alle 

Niveau: Udskoling og ungdomsuddannelser.  

 

Verdens Bedste Nyheder, digital quiz 

Quiz, der sætter fokus på verdens udvikling med en positiv tilgang. 

Quizzen består af 8 spørgsmål. 

 

Fag: Alle 

Niveau: Udskoling og ungdomsuddannelser. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mundu.dk/quiz/
https://verdensbedstenyheder.dk/quiz/
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Inspiration til videre læsning 

Som research til Ungdomsbyens egne verdensmålskurser, er vi stødt på følgende artikler, 

som andre muligvis også kan finde interessant.  

• Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 

KADK dedikerer de næste tre år til udvikling af design og arkitektur, der kan bidrage 

til en mere bæredygtig verden. I samarbejde med tænketanken Sustainia vil KADK 

vise, hvordan FN's verdensmål kan realiseres i praksis - og samtidig skabe 

fundamentet for et nyt dansk væksteventyr båret frem af innovative løsninger på 

nationale og globale problemer. 

 

• ”Så længe vi fornægter naturen, er vi dødsdømt” 

Interview med norsk filosof Arne Johan Vetlesen. 

 

• ”Jordens tilstand er skubbet ud over grænsen”  

Artikel om de ni grænseværdier, der angiver status for klimaets tilstand. 

 

• Danmarks Udenrigspolitiske strategi ”Verden 2030” 

Handlingsplan for FN’s 17 Verdensmål 

 

• DR tema om klimaforandringer 

 

• Nikolaj Coster-Waldau, UNDP Goodwill Ambassador, viser klimaforandringer på 

Grønland 

 

• "Verdensmålene - vor største mulighed og udfordring" Steen Hildebrandt. Systime, 

2017. Essay til gratis download.  

 

• “Big world small planet” John Rockström (ekspert i naturressourceforvaltning og 

direktør for Stockholm Environment Institute) og Mattias Klum (fotograf for blandt 

andet National Geographic). Bog fra 2015, der illustrerer en verden i forandring.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

https://kadk.dk/nyheder/kadk-vil-bidrage-til-realisere-fns-verdensmaal
http://politiken.dk/debat/article5575400.ece
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/jordens-tilstand-er-skubbet-ud-over-graensen
http://um.dk/da/danida/strategi%20og%20prioriteter/
http://um.dk/da/danida/strategi%20og%20prioriteter/
http://www.dr.dk/nyheder/tema/klaedt-paa-til-klimaforandringer
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/video-klima-noedraab-fra-nikolaj-coster-waldau-havisen-smelter-og-gletsjere-smuldrer
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/video-klima-noedraab-fra-nikolaj-coster-waldau-havisen-smelter-og-gletsjere-smuldrer
https://systimes.systime.dk/index.php?id=260
http://bwsp.org/#book
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Verdensmål og delmål 
 

MÅL 1: AFSKAF FATTIGDOM 
Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden 

 

1.1 Ekstrem fattigdom skal helt afskaffes, for alle mennesker, overalt i verden, inden 2030. 

Det vil sige, at ingen skal leve under den internationale fattigdomsgrænse, som p.t. er på 

1,90 dollars om dagen. 

 

1.2 Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn, der lever under de nationalt 

definerede fattigdomsgrænser, mindst halveres. 

 

1.3 Der skal indføres nationalt passende sociale beskyttelsessystemer og indsatser for alle, 

heriblandt sociale sikkerhedsnet, og inden 2030 skal de fattige og udsatte have opnået 

betydelig dækning. 

 

1.4 Inden 2030 skal vi sikre, at alle mænd og kvinder, især de fattige og udsatte, har lige 

rettigheder til økonomiske ressourcer. Der skal også være adgang til basale ydelser, 

ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende 

ny teknologi samt bankforretninger, inklusiv mikrofinansiering. 
 

1.5 Inden 2030 skal de fattige og udsatte gøres mere robuste overfor klima-relaterede 

katastrofer og andre økonomiske, sociale og miljømæssige shock. 

 

1.a Vi skal sikre betydelige ressourcer fra en række forskellige kilder, så udviklingslandene 

kan gennemføre programmer og politikker for at gøre en ende på fattigdom af alle slags. 

Ressourcerne skal blandt andet skaffes gennem forbedret udviklingssamarbejde, og skal 

især komme de mindst udviklede lande til gode. 

 

1.b Vi skal skabe fornuftige politiske rammer på de nationale, regionale og internationale 

niveauer, for at støtte større investering i fattigdomsbekæmpelse. Indsatsen skal baseres 

på udviklingsstrategier, der gør vilkårene bedre for de fattige, og med fokus på begge køn. 
 

MÅL 2: STOP SULT 
Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt 

landbrug 

 

2.1 Inden 2030 skal vi afskaffe sult, og vi skal sikre, at alle mennesker har adgang til sikker, 

næringsrig og tilstrækkelig mad, året rundt. Fokus er især på de fattige og mennesker i 

udsatte situationer, heriblandt spædbørn. 

 

2.2 Vi skal gøre en ende på alle former for fejlernæring inden 2030. Det omfatter også, at vi 

inden 2025 når de internationalt vedtagne mål om at nedsætte væksthæmning og 
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udmagring af børn på grund af fejlernæring, og at vi tilgodeser næringsbehovene hos 

teenagepiger, gravide kvinder, samt ældre mennesker. 

 

2.3 Inden 2030 skal vi fordoble produktiviteten og indkomsten for små fødevareproducenter. 

Især for kvinder, oprindelige folk, familielandbrug, husdyrholdere og fiskere. Det skal blandt 

andet ske gennem sikker og lige adgang til jord, viden, bankydelser, markeder og 

muligheder for at skabe øget værdi og beskæftigelse, også uden for landbruget. 

 

2.4 Vi skal sikre bæredygtig fødevareproduktion inden 2030. Der skal implementeres 

robuste landbrugsteknikker, der både øger produktiviteten og hjælper med at bevare 

økosystemer, og som styrker tilpasningen til klimaforandringer, ekstremt vejr, tørke, 

oversvømmelser og andre katastrofer. Teknikkerne skal desuden løbende forbedre 

kvaliteten af jorden. 
 

2.5 Inden 2020 skal vi bevare den genetiske mangfoldighed af frø, kulturplanter og husdyr i 

landbruget samt deres beslægtede vilde arter. Det skal blandt andet ske gennem fornuftigt 

forvaltede frø- og plantebanker, både på nationalt, regionalt og internationalt niveau. Vi skal 

også fremme ligelig deling og adgang til de fordele, som brugen af genetiske ressourcer og 

traditionel viden giver. 

 

2.a Vi skal investere mere i infrastruktur i landområder, samt landbrugsforskning og 

rådgivningsydelser, udvikling af teknologi, og gen-banker for planter og husdyr. Blandt andet 

gennem forbedret internationalt samarbejde, for at gøre landbrugene mere produktive i 

udviklingslandene, især i de mindst udviklede lande. 

 

2.b Vi skal forhindre og rette op på handelsbarrierer og forvridninger i verdensmarkedet for 

landbrugsprodukter. Det skal blandt andet ske ved at eliminere alle former for statsstøtte til 

eksport af landbrugsvarer, samt alle eksporttiltag med lignende effekt, i overeensstemmelse 

med mandatet fra Doha-forhandlingsrunden. 

 

2.c Vi skal sikre, at verdens markeder for fødevarer fungerer ordentligt. Der skal være 

adgang til aktuel markedsinformation, blandt andet om størrelsen af fødevarelagre, for at 

hjælpe med at begrænse ekstreme udsving i fødevarepriserne. 

 

MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL 
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper 

 

3.1 I 2030 skal vi have reduceret mødredødeligheden, så færre end 70 gravide kvinder dør 

pr. 100.000 levendefødte børn. 

 

3.2 Inden 2030 skal vi gøre en ende på de dødsfald blandt nyfødte og børn under fem år, 

der kan forebygges. Alle lande skal mindst sigte mod at reducere dødeligheden blandt 
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nyfødte til 12 børn pr. 1000 levendefødte, og dødeligheden blandt børn under fem år til højst 

25 pr. 1000 levende fødsler. 

 

3.3 Vi skal stoppe epidemierne af aids, tuberkulose, malaria og forsømte tropiske 

sygdomme inden 2030. Samtidig skal vi bekæmpe hepatitis, vandbårne sygdomme og 

andre smitsomme sygdomme. 

 

3.4 Inden 2030 skal vi reducere andelen af for tidlige dødsfald på grund af ikke-smitsomme 

sygdomme med en tredjedel, via forebyggelse og behandling. Vi skal også fremme mental 

sundhed og velvære. 

 

3.5 Vi skal styrke forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, herunder narkotiske stoffer 

og skadelig brug af alkohol. 

 

3.6 Inden 2020 skal vi på verdensplan halvere antallet af døde og sårede på grund af 

trafikuheld. 

 

3.7 I 2030 skal der være universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, 

heriblandt familieplanlægning, oplysning og uddannelse. Reproduktiv sundhed skal 

integreres i nationale strategier og programmer. 
 

3.8 Vi skal opnå universel sundhedsdækning, herunder finansiel risikobeskyttelse og 

adgang til grundlæggende kvalitets-sundhedsydelser. Alle mennesker skal også have 

adgang til sikker og effektiv kvalitetsmedicin og vaccine, til en overkommelig pris. 

 

3.9 Inden 2030 skal vi væsentligt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på 

grund af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord. 

 

3.a Vi skal styrke implementeringen af Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention 

om tobakskontrol i alle lande, som det er passende. 

 

3.b Vi skal støtte forskning og udvikling af vacciner og medicin mod de sygdomme, der 

primært rammer udviklingslandene – både smitbare og ikke-smitbare sygdomme. Der skal 

være adgang til essentiel medicin og vaccine til en overkommelig pris, i overensstemmelse 

med Doha-erklæringen om TRIPs og folkesundhed. Erklæringen bekræfter 

udviklingslandenes ret til at bruge alle bestemmelserne i aftalen om handelsrelaterede 

intellektuelle ejendomsrettigheder fuldt ud til at beskytte folkesundheden og give alle adgang 

til medicin. 

 

3.c Vi skal forøge finansieringen af sundhed betydeligt, herunder rekruttering, 

opkvalificering, træning og fastholdelse af sundhedspersonalet i udviklingslandene. Især i 

de mindst udviklede lande og i små ø-stater. 
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3.d Vi skal styrke alle landes evne til at give tidlig varsel om nationale og globale 

sundhedsrisici samt at styre og reducere dem. Dette gælder i særlig grad udviklingslandene. 

 

MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE 
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for 

livslang læring 

 

4.1 Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gennemfører grundskole og 

ungdomsuddannelse af en høj kvalitet, så børnene opnår relevant og effektiv læring. 

Adgangen til disse uddannelser skal være gratis og lige for alle. 

 

4.2 I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tilstrækkelig udvikling, omsorg og 

skoleforberedelse i førskolealderen, så de er klar til at starte i skole. 

 

4.3 Alle kvinder og mænd skal have lige adgang til videregående kvalitetsuddannelse inden 

2030, til en overkommelig pris. Det kan være teknisk eller håndværksmæssig uddannelse, 

eller universitetet. 

 

4.4 Inden 2030 skal vi i betydelig grad forøge antallet af unge og voksne, der har relevante 

kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Heriblandt de tekniske og håndværksmæssige evner, 

der gør det muligt at starte egne virksomheder og skabe anstændige arbejdspladser. 

 

4.5 I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem kønnenes uddannelse. Vi skal også 

sikre lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for udsatte 

grupper, herunder personer med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer. 

 

4.6 Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del af voksne mænd og kvinder 

kan læse, skrive og regne. 
 

4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår den viden og de evner, de 

behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i 

bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promovering af en 

fredelig og ikke-voldelig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel diversitet 

og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling. 

 

4.a Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med opmærksomhed på både piger 

og drenges behov, og også med fokus på de handicappede. Alle skal have sikre, ikke-

voldelige, inklusive og effektive læringsmiljøer. 

 

4.b Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af stipendier, der er tilgængelige for 

udviklingslandene. Især for de mindst udviklede lande, små ø-udviklingsstater og afrikanske 

lande. Stipendierne skal være til optagelse på højere læringsanstalter, herunder 

erhvervsuddannelser og uddannelser inden for informations- og kommunikationsteknologi, 
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teknik, ingeniørarbejde og forskning. Der skal gives stipendier i udviklingslandene til både 

at studere i andre udviklingslande og i udviklede lande. 

 

4.c Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede lærere betydeligt, blandt andet gennem 

internationalt samarbejde om læreruddannelse i udviklingslande. Det gælder især i de 

mindst udviklede lande og små ø-udviklingsstater. 
 

MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE 
Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og 

muligheder 

 

5.1 Vi skal stoppe alle former for diskrimination mod alle kvinder og piger, overalt i verden. 

 

5.2 Vi skal eliminere alle former for vold mod alle kvinder og piger, både i det private og det 

offentlige liv. Heriblandt menneskehandel, seksuel udnyttelse og andre former for 

udnyttelse. 

 

5.3 Stop alle skadelige skikke, som for eksempel tvangsægteskaber, børneægteskaber og 

omskæring af piger. 

 

5.4 Vi skal anerkende og sætte pris på ubetalt arbejde i hjemmet og inden for omsorg. Det 

skal ske gennem offentlige tjenesteydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse, 

og ved at fremme delt ansvarlighed i hjemmet og familien, som det er nationalt passende. 

 

5.5 Vi skal sikre, at kvinder får lige muligheder og opnår fuld og effektiv deltagelse i 

lederskab på alle niveauer af beslutningsprocessen i det politiske, økonomiske og offentlige 

liv. 
 

5.6 Vi skal sikre, at kvinder får universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og 

reproduktive rettigheder, som det er aftalt i handlingsprogrammet fra den Internationale 

Konference om Befolkning og Udvikling samt Beijing-handlingsplanen ’Beijing Platform for 

Action’. 

 

5.a Vi skal gennemføre reformer for at give kvinder lige rettigheder til økonomiske 

ressourcer, såvel som adgang til ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, 

bankforretninger, arv og naturressourcer, i overensstemmelse med nationale love. 

 

5.b Vi skal forbedre brugen af muliggørende teknologi, især informations- og 

kommunikationsteknologi, for at styrke kvinder. 

 

5.c Vi skal vedtage og styrke fornuftig politik og lovgivning, der er mulig at håndhæve, for at 

fremme kønsligestilling og styrke alle kvinder og piger, på alle niveauer. 
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MÅL 6: RENT VAND OG SANITET 
Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle 

 

6.1 I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, til en overkommelig pris. 

 

6.2 Alle mennesker skal opnå adgang til tilstrækkelig og ligelig sanitet og hygiejne inden 

2030, hvilket blandt andet betyder, at alle skal have adgang til et ordentligt toilet. Vi skal 

have særligt fokus på pigers og kvinders særlige behov, og også inkludere mennesker i 

sårbare situationer. 

 

6.3 Inden 2030 skal vi forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping 

og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Andelen af ubehandlet spildevand 

skal halveres, og vi skal genbruge og genanvende betydeligt mere på globalt plan. 

 

6.4 Inden 2030 skal vi blive langt bedre til at bruge vandet effektivt i alle sektorer. Vi skal 

give adgang til drikkevand på en sikker og bæredygtig måde, for at nedbringe antallet af 

mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt. 

 

6.5 Inden 2030 skal vi integrere forvaltningen af vandressourcer på alle niveauer, heriblandt 

gennem samarbejde på tværs af landegrænserne, som det er passende. 

 

6.6 Inden 2020 skal vi beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, 

inklusiv bjergområder, skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand. 

 

6.a Inden 2030 skal vi udvide det internationale samarbejde og støtte udviklingslandene i at 

opbygge kapacitet, så de kan gennemføre programmer og aktiviteter inden for vand og 

sanitet. Blandt andet inden for indsamling af regnvand, afsaltning af havvand, effektiv 

vandstyring, behandling af spildevand samt teknologier til genbrug og genanvendelse. 

 

6.b Vi skal støtte og styrke, at lokalsamfundene deltager i at forbedre forvaltningen af vand 

og sanitet. 
 

 

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI 
Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en 

overkommelig pris 

 

7.1 Inden 2030 skal alle mennesker have adgang til pålidelig og moderne energiforsyning, 

der er til at betale. 

 

7.2 Der skal være betydeligt mere bæredygtig energi i den globale energiforsyning inden 

2030. 

 

7.3 Inden 2030 skal vi blive dobbelt så hurtige til at forbedre den globale energieffektivitet. 
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7.a Vi skal blive bedre til at samarbejde og give adgang til forskning i ren energi inden 2030, 

blandt andet inden for vedvarende energi, energieffektivitet og renere og mere avanceret 

brug af fossile brændsler. Desuden skal vi fremme investeringer i infrastruktur og ren 

energiteknologi. 
 

7.b Inden 2030 skal vi udbygge infrastruktur og opgradere teknologi for at levere moderne 

og bæredygtige energitjenester til alle mennesker i udviklingslandene. Det gælder især de 

mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, og 

det skal ske i overensstemmelse med landenes respektive støtteprogrammer. 
 

 

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST 
Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv 

beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle 

 

8.1 Vi skal opretholde økonomisk vækst i overensstemmelse med nationale forhold, og især 

sikre en årlig økonomisk vækst på mindst syv procent i de mindst udviklede lande. 

 

8.2 Vi skal opnå større økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk 

opgradering og innovation. Blandt andet ved fokus på arbejdskrævende sektorer der giver 

høj værditilførsel. 

 

8.3 Vi skal fremme politiske beslutninger med fokus på udvikling som skaber anstændige 

jobs og støtter produktive aktiviteter, iværksætteri, kreativitet og innovation. Vi skal også 

bakke op om vækst og formalisering af små og mellemstore virksomheder, heriblandt 

gennem adgang til bankforretninger. 

 

8.4 Indtil udgangen af 2030 skal vi fortsat blive bedre til at bruge de globale ressourcer mere 

effektivt i forbindelse med forbrug og produktion. Samtidig skal vi arbejde for at afkoble 

økonomisk vækst fra ødelæggelse af miljøet, i overensstemmelse med FN’s 10-årige 

ramme af programmer om bæredygtigt forbrug og produktion. Her skal de allerede udviklede 

lande gå forrest. 

 

8.5 Inden 2030 skal vi opnå, at alle mænd og kvinder har et produktivt og anstændigt job, 

hvor de får lige løn for lige arbejde. Dette gælder også for unge og for personer med 

handicap. 

 

8.6 Inden 2020 skal vi i betydelig grad nedbringe andelen af unge der hverken er i gang med 

arbejde, uddannelse eller træning. 
 

8.7 Vi skal øjeblikkeligt skride effektivt til handling for at gøre en ende på tvangsarbejde, 

moderne slaveri og menneskehandel. Samtidig skal vi stoppe de værste former for 
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børnearbejde, herunder rekruttering og brug af børnesoldater. Fra 2025 skal vi helt sætte 

en stopper for alle former for børnearbejde. 

 

8.8 Vi skal beskytte arbejdstagerrettigheder og fremme sikre og stabile arbejdsmiljøer for 

alle arbejdere. Heriblandt migrantarbejdere, især kvinder, samt ansatte med løs tilknytning 

til arbejdsmarkedet. 

 

8.9 Inden 2030 skal vi vedtage og implementere politiske beslutninger for at fremme 

bæredygtig turisme, der skaber jobs og promoverer lokale produkter og kultur. 

 

8.10 Vi skal styrke landenes egne finansielle institutioner for at fremme og udvide adgangen 

til bankforretninger, forsikring og andre finansielle ydelser for alle. 

 

8.a Vi skal øge opbakningen til ’Aid for Trade’ i udviklingslandene, især i de mindst udviklede 

lande. Det skal blandt andet ske gennem den Styrkede Integrerede Ramme for 

handelsrelateret teknisk bistand til de mindst udviklede nationer. 

 

8.b Inden 2020 skal vi udvikle og begynde at bruge en global strategi for at få unge i arbejde, 

og vi skal implementere FN’s Arbejdsorganisation ILO’s globale jobpagt (Global Jobs Pact). 
 

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR 
Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering 

og understøtte innovation 

 

9.1 Vi skal udvikle pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet. Det gælder 

blandt andet infrastruktur på tværs af grænser og regioner, for at understøtte økonomisk 

udvikling og menneskelig trivsel. Vi skal have fokus på, at alle skal have ligelig adgang til 

infrastrukturen, og at prisen bliver overkommelig. 

 

9.2 Vi skal fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering. Inden 2030 skal vi forøge 

industriens andel af arbejdspladser og produktion, i overensstemmelse med nationale 

forhold. I de mindst udviklede lande skal industriens andel af økonomien fordobles. 

 

9.3 Vi skal give små virksomheder adgang til bankforretninger, og herunder adgang til at 

låne penge til en overkommelig pris. Det gælder især i udviklingslandene. De små 

virksomheder skal integreres bedre i markeder og værdikæder. 

 

9.4 Inden 2030 skal vi opgradere infrastruktur og industri for at gøre dem bæredygtige, med 

mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og større brug af grønne teknologier og processer 

der er miljømæssigt fornuftige. Alle lande skal handle i overensstemmelse med deres egen 

kapacitet. 
 

9.5 Vi skal forske mere i industriens teknologier og opgradere dem i alle lande, især i 

udviklingslandene. Inden 2030 skal vi opfordre til innovation, og betydeligt flere mennesker 
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skal arbejde med forskning og udvikling. Både det offentlige og det private skal investere 

mere i dette. 

 

9.a Vi skal facilitere, at udviklingslandene udvikler bæredygtig og robust infrastruktur. Det 

skal ske gennem bedre finansiel, teknologisk og teknisk støtte til afrikanske lande, de mindst 

udviklede lande, udviklingslande uden adgang til havet samt små udviklings-østater. 

 

9.b Vi skal støtte lokal udvikling af teknologi, forskning og innovation i udviklingslande. Det 

skal blandt andet ske ved at sikre, at vi træffer politiske beslutninger der fremmer industriel 

diversificering og øget værdi af produkter og råvarer. 

 

9.c Vi skal forøge adgangen til informations- og kommunikationsteknologi betydeligt og 

stræbe efter at give alle mennesker i de mindst udviklede lande adgang til internettet inden 

2020, til en overkommelig pris. 
 

 

MÅL 10: MINDRE ULIGHED 
Vi skal reducere ulighed i og mellem lande 

 

10.1 Inden 2030 skal vi opnå og fastholde, at indkomsten for de fattigste 40 procent af 

befolkningen stiger hurtigere end landsgennemsnittet. 

 

10.2 Inden 2030 skal vi styrke og fremme den sociale, økonomiske og politiske inklusion af 

alle, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk status eller 

anden form for status. 

 

10.3 Vi skal sikre, at alle har lige muligheder, og vi skal reducere sociale uligheder, blandt 

andet ved at eliminere diskriminerende love, politik og praksis. I stedet skal vi fremme 

passende politik, lovgivning og handlinger. 

 

10.4 Vi skal tage politiske beslutninger, der progressivt fremmer større lighed. Især gennem 

finanspolitik, arbejdsmarkedspolitik og socialt sikkerhedsnet. 

 

10.5 Vi skal blive bedre til at regulere og overvåge globale finansielle markeder og 

institutioner. Samtidig skal vi styrke implementeringen af reguleringerne. 

 

10.6 Vi skal sikre, at udviklingslandene bliver bedre repræsenteret og får en stærkere 

stemme i beslutningerne i globale økonomiske og finansielle institutioner. Det skal ske for 

at gøre institutionerne mere effektive, troværdige, ansvarlige og legitime. 

 

10.7 Vi skal facilitere ordnet, sikker, regulær og ansvarlig migration og mobilitet, heriblandt 

ved at implementere planlagte og velstyrede migrationspolitikker. 
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10.a Vi skal implementere verdenshandelsorganisationen WTO’s princip om særlige hensyn 

til udviklingslandene (special and differential treatment), især for de mindst udviklede lande. 

 

10.b Vi skal bakke op om udviklingshjælp til de stater, hvor behovet er størst. Herunder 

direkte udenlandske investeringer og finansielle strømme. Det gælder især for de mindst 

udviklede lande, afrikanske lande, små udviklings-østater samt udviklingslande uden 

adgang til havet. Indsatsen skal ske i overensstemmelse med landenes nationale planer og 

programmer. 

 

10.c Inden 2030 skal vi reducere migranters omkostninger ved at sende penge til 

hjemlandet. Det skal ikke koste migranterne mere end 3 procent i omkostninger at sende 

penge hjem. Forsendelsesveje med over 5 procent i omkostninger skal helt elimineres. 
 

 

MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND 
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og 

bæredygtige 

 

11.1 Inden 2030 skal vi sikre, at alle har tilstrækkelig adgang til sikre boliger med de 

fornødne faciliteter, til en overkommelig pris. Slumområder skal opgraderes. 

 

11.2 Inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til sikre, tilgængelige og bæredygtige 

transportsystemer – til en pris, der er til at betale. Vi skal også forbedre vejsikkerheden, især 

ved at udvide den offentlige transport, med særligt hensyn til udsatte grupper, kvinder og 

børn, handicappede og ældre. 

 

11.3 Inden 2030 skal vi gøre byernes vækst mere inkluderende og bæredygtig, med bedre 

muligheder for at alle verdens lande kan planlægge byer og bosættelser på en mere 

integreret, bæredygtig og inddragende måde. 

 

11.4 Vi skal styrke indsatsen for at beskytte og bevare vores verdensarv af kultur og natur. 

 

11.5 Inden 2030 skal vi reducere antallet af mennesker der dør eller bliver påvirket af 

katastrofer betydeligt (heriblandt katastrofer relateret til vand), med et fokus på at beskytte 

de fattige og mennesker i udsatte situationer. Sideløbende skal vi i betydelig grad nedbringe 

de direkte økonomiske tab i verdensøkonomien der skyldes katastrofer. 

 

11.6 Inden 2030 skal vi reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person fra verdens 

byer. Det skal blandt andet ske ved at give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og 

håndtering af skrald og andre former for affald. 

 

11.7 Inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige 

offentlige steder og grønne områder, især for kvinder og børn, ældre og handicappede. 
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11.a Vi skal støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem land 

og by, ved at styrke national og regional planlægning. 

 

11.b Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af byer og bosættelser der vedtager 

og gennemfører integrerede planer for at øge inklusion, mere effektiv brug af ressourcer 

samt modstandsdygtighed overfor klimaforandringer og katastrofer. Vi skal implementere 

en helhedsorienteret katastrofestyring på alle niveauer, på linje med Sendai-rammen for 

Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-

2030). 

 

11.c Vi skal støtte de mindst udviklede lande til at bygge bæredygtige og modstandsdygtige 

bygninger af lokale materialer. Støtten skal blandt andet ske gennem finansiel og teknisk 

assistance. 

 

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION 
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer 

 

12.1 Vi skal gennemføre 10-års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion 

(10YFP). De udviklede lande skal gå i front, men alle lande skal gøre deres del, med 

hensynstagen til udviklingen og kapaciteten i udviklingslandene. 

 

12.2 Inden 2030 skal vi nå frem til at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt. 

 

12.3 Inden 2030 skal vi halvere det globale madspild pr. person, både i forretninger og hos 

forbrugerne. Vi skal også reducere madspild i produktionen og leverandørkæderne, 

heriblandt tab af afgrøder efter høsten. 

 

12.4 Inden 2020 skal vi nå frem til at håndtere alle kemikalier og spildprodukter på en 

miljømæssigt fornuftig måde, i hele deres livscyklus. Udslippet af disse stoffer til luften, 

vandet og jorden skal nedbringes i betydelig grad, for at minimere skaderne på menneskers 

helbred og miljøet. Dette skal ske i overensstemmelse med internationalt vedtagne 

rammebestemmelser. 

 

12.5 Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, 

reduktion, genbrug og genanvendelse. 

 

12.6 Vi skal opmuntre virksomheder til at arbejde bæredygtigt. Dette gælder især for de 

store og multinationale virksomheder. Samtidig skal virksomhederne opfordres til at 

indarbejde bæredygtighedsinformation i deres årsrapporter. 
 
12.7 Vi skal fremme bæredygtigt offentligt indkøb, i overensstemmelse med nationale 
politiske beslutninger og prioriteter. 
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12.8 Inden 2030 skal vi sikre, at mennesker overalt har den relevante viden og oplysning for 

at fremme bæredygtig udvikling og leve deres liv i harmoni med naturen. 

 

12.a Vi skal støtte udviklingslandene i at styrke deres videnskabelige og teknologiske 

kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtigt forbrug og produktion. 

 

12.b Vi skal udvikle og indføre redskaber til at få overblik over effekterne af bæredygtig 

turisme, der skaber jobs og fremmer lokal kultur og produkter. 

 

12.c Vi skal gentænke de ineffektive støtteordninger til fossile brændsler, fordi de opfordrer 

til spild af ressourcer. Det skal ske ved at fjerne skæv-vridninger i markedet, i 

overensstemmelse med nationale omstændigheder. Blandt andet ved at omlægge 

beskatning og ved at udfase de skadelige støtteordninger, på en måde der afspejler deres 

påvirkning af miljøet. Her skal vi samtidig tage hensyn til udviklingslandenes tilstand og 

specifikke behov, og vi skal minimere de mulige negative påvirkninger af disse landes 

udvikling, på en måde der beskytter de fattige og de berørte samfund. 

 

MÅL 13: KLIMAINDSATS 
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser 

 

13.1 Vi skal styrke modstandskraften og tilpasningsevnen hos alle lande, så de bedre kan 

modstå klima-relaterede risici og naturkatastrofer. 

 

13.2 Vi skal integrere tiltag mod klimaforandringer i de nationale politiske beslutninger, 

strategier og planlægning. 

 

13.3 Vi skal øge den generelle viden og opmærksomhed på mulighederne for både at 

bremse den globale opvarmning og tilpasse os klimaforandringerne. Det skal ske på både 

individuelt og institutionelt niveau. Samtidig skal vi øge vores kapacitet til allerede tidligt at 

forudsige og formindske skaderne. 
 

13.a Fra 2020 skal de udviklede lande støtte u-landenes arbejde med at reducere udslip og 

tilpasse sig klimaforandringerne på en transparent og meningsfuld måde. Støttebeløbet skal 

være 100 milliarder USD per år, som skal komme fra forskellige kilder. Den grønne 

klimafond skal fuldt finansieres og i gang med at arbejde hurtigst muligt. 

 

13.b Vi skal hjælpe de mindst udviklede lande og små udviklings-østater, så de bliver bedre 

til planlægning og håndtering i forbindelse med klimaforandringer. Blandt andet med fokus 

på kvinder, unge mennesker samt lokale og marginaliserede samfund. 
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MÅL 14: LIVET I HAVET 
Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer 

 

14.1 Inden 2025 skal vi forhindre og reducere alle slags forurening af havet i betydelig grad. 

Vi skal især sætte ind mod forurening fra aktiviteter på land, heriblandt skrald og forurening 

med næringsstoffer. 

 

14.2 Inden 2020 skal vi forvalte og beskytte økosystemer i havet og langs kysterne på en 

bæredygtig måde, for at undgå at de bliver beskadiget i betydelig grad. Det skal blandt andet 

ske ved at styrke økosystemernes modstandsdygtighed og ved at arbejde for at genoprette 

dem. Målet er at opnå sunde og produktive have. 

 

14.3 Vi skal håndtere og minimere konsekvenserne af forsuringen af havet, blandt andet 

gennem forbedret videnskabeligt samarbejde på alle niveauer. 

 

14.4 Inden 2020 skal vi regulere fangsten på en effektiv måde og gøre en ende på 

overfiskning, ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri samt destruktive fangstmetoder. Vi 

skal også indføre videnskabsbaserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande 

hurtigst muligt. Bestandene skal mindst tilbage på et niveau, hvor de kan give deres 

maksimale bæredygtige afkast, alt efter de forskellige bestandes biologiske muligheder. 

 

14.5 Inden 2020 skal vi beskytte mindst 10 procent af hav- og kystområder, i 

overensstemmelse med national og international lov og baseret på den bedst tilgængelige 

videnskabelige information. 

 

14.6 Inden 2020 skal vi forbyde visse former for fiskeristøtte, der bidrager til overkapacitet 

og overfiskning, og vi skal fjerne støtteordninger der bidrager til ulovligt, urapporteret og 

ureguleret fiskeri. Vi skal lade være med at introducere nye støtteordninger af denne type. 

Samtidig skal vi anerkende, at passende særlige hensyn til udviklingslandene og de mindst 

udviklede lande bør være en fast del af WTO’s forhandlinger om støtteordninger til fiskeriet. 
 

14.7 Inden 2030 skal vi forøge de økonomiske fordele, som små udviklings-østater og de 

mindst udviklede lande har af at bruge deres havressourcer på en bæredygtig måde. Det 

skal blandt andet ske gennem bæredygtig forvaltning af fiskeri, akvakultur og turisme. 

 

14.a Vi skal øge den videnskabelige viden, udvikle forskningskapacitet og overføre 

havteknologi, i henhold til den Mellemstatslige Oceanografiske Kommissions kriterier (IOC 

Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology). Formålet er at forbedre 

havenes sundhedstilstand og at give havenes biodiversitet en større rolle i u-landenes 

udvikling. Dette gælder især i de mindst udviklede lande og små udviklings-østater. 
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14.b Vi skal give små traditionelle fiskere adgang til havressourcer og markeder. 

 
14.c Vi skal forbedre beskyttelsen og den bæredygtige brug af havene og deres ressourcer ved at 

gennemføre den internationale lov om havet (UNCLOS), som sætter de juridiske rammer for dette. 

Baggrunden er paragraf 158 i FN-dokumentet ’Den fremtid vi ønsker’ (Rio+20: The Future We 

Want). 

 

MÅL 15: LIVET PÅ LAND 
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme 

bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af 

biodiversitet 

 

15.1 Inden 2020 skal vi bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand og bruge 

dem bæredygtigt. Det gælder især skove, vådområder, bjerge og områder med mangel på 

vand, i overensstemmelse med internationale aftaler. 

 

15.2 Inden 2020 skal vi styrke bæredygtig håndtering af alle former for skove. Vi skal stoppe 

afskovning og genoprette skove, der er blevet delvist ødelagt. På globalt plan skal vi både 

genplante betydeligt mere fældet skov og også plante langt mere ny skov. 

 

15.3 Inden 2030 skal vi bekæmpe ørkendannelse og genoprette områder med forringet 

jordbund, heriblandt områder der er påvirket af ørkendannelse, tørke og oversvømmelser. 

Vi skal stræbe mod at opnå en verden, hvor jordkvaliteten er i balance. 

 

15.4 Inden 2030 skal vi beskytte og bevare bjergenes økosystemer, heriblandt deres 

biodiversitet. Det skal gøre bjergområderne bedre i stand til at levere de ressourcer, der er 

nødvendige for bæredygtig udvikling. 

 

15.5 Vi skal skride til handling med det samme for at stoppe tabet af biodiversitet og 

reducere forringelsen af naturlige levesteder. Inden 2020 skal vi beskytte truede dyrearter 

og forhindre, at de bliver udryddet. 

 

15.6 Vi skal fremme fair og ligelig fordeling af fordelene ved at bruge genetiske ressourcer. 

Samtidig skal vi fremme passende adgang til disse ressourcer, som det er aftalt 

internationalt. 
 

15.7 Vi skal skride til handling øjeblikkeligt for at gøre en ende på krybskytteri og ulovlig 

handel med beskyttede arter af dyr og planter. Vi skal sætte ind mod både udbud og 

efterspørgsel efter de ulovlige naturprodukter. 

 

15.8 Inden 2020 skal vi indføre foranstaltninger for at forhindre indførelsen af 

naturfremmede arter. Deres skadevirkninger på land- og vandbaserede økosystemer skal 

reduceres i betydelig grad, og vi skal kontrollere eller fjerne de mest problematiske arter. 
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15.9 Inden 2020 skal vi gøre værdien af økosystemer og biodiversitet til en integreret del af 

national og lokal planlægning, udviklingsprocesser og strategier samt afrapportering for 

fattigdomsbekæmpelse. 

 

15.a Vi skal mobilisere og betydeligt øge de finansielle ressourcer fra alle kilder for at bevare 

og bruge biodiversitet og økosystemer på en bæredygtig måde. 

 

15.b Vi skal mobilisere betydelige ressourcer fra alle kilder og på alle niveauer for at 

finansiere bæredygtigt skovbrug og give tilstrækkelig motivation til udviklingslandene for at 

fremme den form for skovbrug. Dette omfatter også beskyttelse af eksisterende skov og 

genplantning af fældede skovområder. 

 

15.c Vi skal styrke den globale opbakning til at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med 

beskyttede arter, heriblandt ved at forøge lokalsamfundenes evne til at leve på en 

bæredygtig måde. 
 

 

MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER 
Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og 

opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer 

 

16.1 Vi skal reducere alle former for vold og voldsrelaterede dødsfald overalt. 

 

16.2 Vi skal stoppe mishandling, udnyttelse, menneskehandel og alle former for vold og 

tortur mod børn. 

 

16.3 Vi skal fremme lov og orden både på nationalt og internationalt niveau. Samtidig skal 

vi sikre, at alle mennesker bliver behandlet retfærdigt. 

 

16.4 Inden 2030 skal vi i betydelig grad begrænse ulovlige strømme af penge og våben. Vi 

skal blive bedre til at opspore stjålne genstande og få dem tilbage til de rette ejere, og vi 

skal bekæmpe alle former for organiseret kriminalitet. 

 

16.5 Vi skal markant nedbringe omfanget af korruption og bestikkelse af alle slags. 

 

16.6 Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer. 

 

16.7 Vi skal sikre, at vi tager beslutninger på en responsiv, inkluderende, deltagerbaseret 

og repræsentativ måde, på alle niveauer. 
 

16.8 Vi skal gøre udviklingslandenes deltagelse i de overstatslige organisationer bredere og 

stærkere. 

 

16.9 Inden 2030 skal vi give alle mennesker en lovlig identitet, inklusiv fødselsregistrering. 
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16.10 Vi skal sikre offentlig adgang til information og beskytte de fundamentale 

frihedsrettigheder. Det skal ske i overensstemmelse med national lovgivning og 

internationale aftaler. 

 

16.a Vi skal styrke de relevante nationale institutioner for at forebygge vold og bekæmpe 

terrorisme og kriminalitet. Det skal blandt andet ske gennem internationalt samarbejde, og 

kapaciteten skal især styrkes i udviklingslandene. 

 

16.b Vi skal fremme og håndhæve ikke-diskriminerende lovgivning og politiske beslutninger 

for bæredygtig udvikling. 

 

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING 
Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at 

nå målene 

 

17.1 Vi skal styrke landenes evne til at mobilisere egne ressourcer. Heriblandt gennem 

international støtte til udviklingslandene, så de bedre kan indsamle skatter og på anden vis 

opnå større indtægtsgrundlag. 

 

17.2 De udviklede lande skal gennemføre deres officielle udviklingsforpligtelser fuldt ud. Det 

omfatter blandt andet løftet fra mange udviklede lande om at støtte udviklingslandene med 

0,7 procent af bruttonationalindkomsten, og at støtte de mindst udviklede lande med mellem 

0,15 og 0,2 procent af BNI. Donorlandene bør sætte mål om, at mindst 0,2 procent af BNI 

skal gå til de mindst udviklede lande. 

 

17.3 Vi skal mobilisere yderligere finansielle ressourcer til udviklingslandene. Pengene skal 

komme fra flere forskellige kilder. 

 

17.4 Vi skal hjælpe udviklingslandene med at gøre deres gæld bæredygtig på langt sigt. Det 

skal ske gennem koordinerede politiske beslutninger med det formål at finansiere, 

omstrukturere og lette gælden, alt efter hvad der er passende. Vi skal tage hånd om de 

fattige lande der er i dyb gæld, for at reducere gældsproblemerne. 

 

17.5 Vi skal gennemføre tiltag, der fremmer investeringer i de mindst udviklede lande. 

 

17.6 Vi skal forbedre forskningssamarbejdet mellem lande i nord og syd, indbyrdes mellem 

lande i syd, og på tværs både regionalt og internationalt. Samarbejdet skal give adgang til 

videnskab, teknologi og innovation, og det skal også forbedre generel vidensdeling, på vilkår 

der er gensidigt aftalt. Heriblandt gennem forbedret koordination mellem eksisterende 

samarbejder, især på FN-niveau, og gennem et globalt samarbejde for udveksling af 

teknologi. 
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17.7 Vi skal fremme udviklingen, overførslen og spredningen af miljømæssigt fornuftige 

teknologier i udviklingslandene. Det skal blandt andet ske på særligt fordelagtige vilkår 

(concessional and preferential terms), efter gensidig aftale. 

 

17.8 I 2017 skal FN’s teknologi-bank og den kapacitetsopbyggende mekanisme for 

videnskab, teknologi og innovation i de mindst udviklede lande være i fuld gang med at 

arbejde. Vi skal samtidig forbedre brugen af muliggørende teknologi, især informations- og 

kommunikationsteknologi. 

 

17.9 Udviklingslandene skal få bedre international støtte til at gennemføre en effektiv og 

målrettet kapacitetsopbygning for at støtte landenes nationale planer om at gennemføre alle 

Verdensmålene. Blandt andet gennem samarbejde mellem lande i nord og syd, indbyrdes 

mellem lande i syd, eller med involvering af lande eller organisationer i nord. 

 

17.10 Vi skal fremme et universielt internationalt handelssystem, som er regelbaseret, 

åbent, ikke-diskriminerende og ligeligt. Det skal ske under styring fra Verdens-

handelsorganisationen (WTO), blandt andet ved konklusionen på forhandlingerne om Doha-

udviklingsdagsordenen (Doha Development Agreement). 
 

17.11 Udviklingslandene skal forøge deres eksport betydeligt. De mindst udviklede landes 

del af det globale eksportmarked skal fordobles inden 2020. 

 

17.12 Vi skal give alle de mindst udviklede lande permanent toldfri og kvotefri adgang til 

verdensmarkedet, i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens beslutninger. 

Blandt andet skal de regler om præferenceoprindelsesland, der gælder importen fra de 

mindst udviklede lande, gøres transparente og enkle, og bidrage til at give lettere 

markedsadgang. 

 

17.13 Vi skal forbedre den globale makroøkonomiske stabilitet, blandt andet gennem 

sammenhæng og koordinering af de politiske beslutninger (politik-kohærens). 

 

17.14 Vi skal forbedre sammenhængen af de politiske beslutninger (kohærens) for at styrke 

bæredygtig udvikling. 

 

17.15 Vi skal respektere hvert lands politiske handlerum og lederskab til at gennemføre 

politiske beslutninger for at udrydde fattigdom og opnå bæredygtig udvikling. 

 

17.16 Vi skal forbedre det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, suppleret af 

partnerskaber med mange interessenter. Partnerskaberne skal mobilisere og dele viden, 

ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer for at støtte bæredygtig udvikling i alle lande, 

især i de mindst udviklede lande. 
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17.17 Vi skal fremme og opfordre til partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, det 

private erhvervsliv og civilsamfundet. Dette skal ske ved at bygge videre på vores erfaringer 

med partnerskaber og deres ressourcestrategier. 

 

17.18 Inden 2020 skal vi blive bedre til at støtte udviklingslandene i at opbygge kapacitet til 

at indsamle statistik af høj kvalitet og gøre data tilgængelige. Tallene skal være opdaterede 

og pålidelige og kunne sorteres efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrantstatus, 

handicap, geografisk placering samt andre informationer, der er relevante i de enkelte 

landes situation. Også de mindst udviklede lande og små udviklings-østater skal have bedre 

støtte til at opnå denne statistiske kapacitet. 

 

17.19 Inden 2030 skal vi bygge videre på de eksisterende initiativer for at udvikle 

målepunkter der viser fremskridtet i bæredygtig udvikling på flere måder end 

bruttonationalproduktet, og vi skal støtte udviklingslandene i at blive bedre til at indsamle 

statistik om egen udvikling. 
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INSPIRATIONSARK TIL PRINT (SMÅ HANDLINGER)

STEMPELARK (SMÅ HANDLINGER)

QUIZ TIL PRINT

Bilag







• Jeg vil rydde op i mit klædeskab og donere tøj til et flygtningecenter eller en genbrugsbutik, der kan sælge 
det videre.  

• Krænkelse af menneskerettigheder skaber fattigdom. Derfor vil jeg sætte fokus på menneskerettigheder, 
særligt de udsatte grupper: Kvinder, børn og flygtninge.   

• Jeg vil købe Fair Trade produkter for at give landmænd og arbejdere den løn, de fortjener.  

• 700.000 tons mad smides væk i DK på et år. Jeg vil tale med min familie om at lave mindre portioner, så vi 
kan spise op – eller lave større portioner, så vi kan fryse det ned. 

• Jeg vil bruge noget tid på at undersøge, hvilke danske virksomheder, der laver bæredygtige fødevarer – 
dem vil jeg nemlig gerne støtte.  

• Jeg vil ”gendyrke” min mad ude i haven, så vi kan drage nytte af frøene igen og igen.  

• Jeg vil følge anbefalingen om 150 minutters bevægelse/træning om ugen.  

• Jeg vil spise 600 gram frugt og grønt om dagen, og generelt spise lidt sundere.  

• Jeg vil tage et førstehjælpskursus med en ven, så vi er flere, der kan hjælpe, hvis uheldet er ude.  

• Jeg vil bidrage til at skabe et godt læringsmiljø på skolen.  

• 9 ud af 10 danske unge tager en ungdomsuddannelse. I Ghana er det 5 ud af 10 unge. Jeg vil derfor sætte 
fokus på retten til uddannelse for alle i verden.  

• Jeg vil støtte en kampagne, som arbejder for alle børns ret til uddannelse. 

• Jeg vil kæmpe for ligestilling indenfor politik – lokalt og nationalt. Jeg vil endda måske selv stille op!  

• ”Du kaster som en tøs”… Vil jeg aldrig sige igen! Jeg vil tage ansvar for mit sprogbrug og bruge kønsneutra-
le begreber i stedet for. Jeg vil tale med mine venner om at gøre det samme. 

• Jeg vil tale med min familie om mænd og kvinders rettigheder – både fortælle, hvad jeg ved, men også 
spørge ind til fortiden. 

• Jeg vil tage kortere bad for at spare på vandet.  

• Jeg vil huske at slukke for vandet, mens jeg børster tænder.  

• Jeg vil samle sammen til en hel maskinfuld, når jeg skal vaske tøj… Eller, jeg vil i hvert fald foreslå min mor 

at gøre det.  

• Jeg vil huske at slukke alt lyset, TV, computer og andre devices, når jeg ikke bruger dem.  

• Jeg vil vælge de mest energisparende løsninger, når jeg køber nye ting. 

• Jeg vil tage cyklen i stedet for at få et lift i bilen.  

 

• Jeg vil kæmpe for fair løn til alle.  

• Jeg vil hjælpe mine venner med at huske, at ingen skal arbejde gratis.  

• Jeg vil være opmærksom på diskrimination på arbejdspladsen. Alle aldre, etniciteter, køn, og handicap skal 

have lige vilkår.  

• Jeg vil tale med mine forældre og skolen om at anskaffe en regnvandstønde.  

• Jeg undersøger pris og muligheder for brug af solceller og deler min nye viden med familie og skolen.  

• Jeg vil bruge offentlig transport, fordi det er godt for miljøet, og fordi jeg gerne vil støtte op om at bevare 
afgangene i min hjemby.  

Små handlinger - Stor betydning! 



• Jeg vil undgå at købe produkter fra virksomheder i skattely.  

• Jeg vil være social inkluderende, min vens ven er også min ven.  

• Jeg vil være frivillig i en organisation, der arbejder med ulighed.  

 

• Jeg vil være en del af foreningslivet i mit nærområde.  

• Jeg vil lave et event på skolen, der inviterer lokalområdet ind og se, hvad vi laver.  

• Jeg vil lave en madklub sammen med mine venner og nogle voksne, hvor vi inviterer folk fra byen til at 
spise sammen.  

 

• Jeg vil droppe plasticposen, når jeg shopper og i stedet medbringe min egen stofpose.  

• Jeg vil mindske unødvendige køb og give, det jeg ikke bruger mere til genbrug.  

• Jeg vil kigge efter ”Stop madspild-området” i supermarkedet, når jeg er ude og handle med mine foræl-
dre.  

 

• En dansker spiser 95 kg. kød om året. I Japan spiser man i snit 45 kg. Jeg vil reducere mit forbrug ved at 
holde to kødfrie dage om ugen.  

• Jeg vil skifte de tre pærer, jeg bruger mest, til energivenlige pærer.  

• Når jeg koger vand, vil jeg begrænse mig til kun at koge det, jeg skal bruge. På den måde sparer jeg både 
vand og elektricitet.  

• Jeg vil købe en vandflaske, jeg kan bruge igen og igen. På den måde bidrager jeg til at mindske produktio-
nen af plastic.  

• Landbaserede aktiviteter leverer ca. 8 millioner ton plastaffald til havet hvert år. Derfor vil jeg tage skral-
det med mig, når jeg går.  

• Jeg vil tjekke deklarationen på mine plejeprodukter, så ikke jeg sender mikroplast ind i fødekæden.  

• På min næste ferie, vil jeg ikke købe souvenirs der er lavet af dyr (Koraller, Skaller, skind, knogler) 

• Jeg vil begrænse mit papirforbrug. Og skifte til genbrugspapir.  

• Jeg vil støtte firmaer, der følger de ledende standarder for ansvarlig produktion af palmeolie.   

 

• Jeg vil være fredsfortaler og involvere mig i lokale, nationale eller internationale fredsprogrammer.  

• Jeg vil følge regeringens implementering af Verdensmålene, og holde politikerne op på aftalen.  

• Jeg vil bidrage positivt i min klasse til at skabe fredelige timer. 

 

• Jeg vil lære nye mennesker at kende, næste gang jeg er ude og rejse. Det er dejligt med kontakter i ud-
landet.  

• Jeg vil støtte virksomheder, som tager socialt og miljømæssigt ansvar via partnerskaber med NGO’er. 

• Jeg vil være frivillig i en organisation og støtte en god sag.  
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 Globale Seniorers Quiz om FN’s Verdensmål. 
Udviklet af Ellen Farr, september 2016. Fundet på: www.globalskole.dk  

A B C 

1 Hvem har lavet Verdensmålene?  
A) FN’s formand Mogens Lykketoft 
B) Mere end 8 mill mennesker fra hele verden 
C) Medlemmer af FN’s generalforsamling 

   

2 Hvor mange Verdensmål er der?  
A) 5 
B) 15 
C) 17 

   

3 Hvor mange år har vi til at opfylde målene?  
A) 20 år 
B) 15 år 
C) 10 år 

   

4 Hvor mange lande i verden har skrevet under på FN’s Verdensmål? 
A) 140 lande 
B) 89 lande 
C) 193 lande - Alle FN’s medlemslande 

   

5 Hvem gælder målene for?  
A) De fattige lande 
B) Industrilandene  
C) Alle verdens lande 

   

6 Der lever ca. 7,5 mia. mennesker i verden. Hvor mange mennesker var der, da FN blev oprettet i 1945? 
A) 2,5 mia. 
B) 5 mia. 
C) 1,7 mia.  

   

7 I dag går 90 % af alle børn i skole. Hvor mange piger i forhold til drenge kommer i skole?  
A) 45 % af pigerne starter i skole 
B) Lige mange piger og drenge starter i skole 
C) 80 % af pigerne starter i skole 

   

8 Den globale bistand er 135 milliarder dollars (2014). Hvor meget er verdens militærudgifter?  
A) 135 milliarder dollars 
B) 800 milliarder dollars  
C) 1800 milliarder dollars  

   

9 Hvilket land har den største  andel af  kvindelige parlamentsmedlemmer?  
A) Sverige  
B) Japan  
C) Rwanda  

   

10 Hvilket land bruger mest strøm per indbygger?  
A) Norge  
B) Danmark  
C) Island 

   

11 Hvordan planlægger verdens ledere  at betale størstedelen af de øgede udgifter til  opfyldelse  af Ver-
densmålene?  
A) Finansskatter, virksomhedsdeltagelse, og udvikling af ny teknologi 
B) Øget udvikling  
C) Verdens private milliardærer  

   

12 Hvilke verdensmål anser FN for at være vigtigst?  
A) Miljømålene 
B) De sociale mål  
C) Alle målene  

   

13 Hvem har sagt: ”Vi må leve op til vores fælles forpligtelse,  Danmark er klar til at gøre sin del for at 
opnå  Verdensmålene!” ? 
A) Statsminister Lars Løkke Rasmussen 
B) Formand for FN’s generalforsamling Mogens Lykketoft 
C) IBIS’s generalsekretær Vagn Bertelsen 

   



 Svar til Globale Seniorers Quiz om FN’s Verdensmål 

1 B) Omfattende konsultationer og rigtig mange input fra mere end 8 mill mennesker i 90 lande i 

verden til FN’s  generalforsamling.  

2 B) 17 Verdensmål, med 169 delmål.  

3 B) 15 år. 

4 C) Alle 193 lande som er medlemmer af FN har skrevet under på de 17 Verdensmål i september 

2015. 

5 C) Alle lande. 

6 A) 2,5 mia. mennesker.  

7 B) Lige mange drenge og piger starter i dag i skole.  

8 C) 1800 mia. - I alt 13 gange hvad der bruges i udviklingsmidler i 2014.  

9 C) Rwanda har 54 % kvindelige medlemmer i deres parlamenter. 

10 C) Island. Skandinavien har noget af verdens største energiforbrug. Island ligger højest pga. de-

res aluminiumsproduktion. Island og Skandinavien har dog dels varme kilder, stor andel af vind 

og vand og naturgas som energikilder. Danmark har den største miljøpåvirkning, nemlig 44 % 

forbrug af fossile brændstoffer.  

11 A) Finansskatter, virksomhedsdeltagelse og ny teknologi (herunder erhvervslivets udvikling og 

involvering i bæredygtige produkter).  

12 C) Alle målene skal opfyldes for tilsammen at skabe en mere bæredygtig og mere lige verden 

uden ekstrem fattigdom.  

13 A) Statsminister Lars Løkke Rasmussen ved underskrivelsen i 2015.  
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Tip en 17’er A B C 

 

Afskaf alle former for fattigdom i hele 

verden. 

 

Hvor mange lever for under 11 kr. (1,90 

US Dollars) om dagen? 

 

 

900 mio. 

 

 

500 mio. 

 

 

1,3 mia. 

 

Udryd sult, opnå fødevaresikkerhed og 

forbedret ernæring og frem 

bæredygtigt landbrug. 

 

Hvor mange procent af Danmarks 

landbrugsareal dyrkes økologisk? 

 

 

2% 

 

 

7% 

 

 

31% 

 

Skab sikkerhed for sunde liv og styrk 

trivsel for alle i alle aldersgrupper. 

I Burkina Faso er der x læger til rådighed 

per 100.000 personer.  

 

 

5 

 

 

50 

 

 

500 

 

Giv alle mennesker inkluderende 

kvalitetsuddannelse og mulighed for 

livslang læring. 

Hvor stor forskel er der mellem drenge og 

pigers karaktergennemsnit ved 

Folkeskolens Afgangsprøver i Danmark? 

 

Drenge 

får 0,60 

% højere 

end 

piger. 

 

Ingen 

forskel.  

 

Piger får 

0,85 % 

højere 

end 

drenge. 

 

Opnå ligestilling og styrk alle kvinder 

og piger. 

I de nordiske lande tjener mænd i 

gennemsnit mere end kvinder. Hvor 

meget?  

 

 

 

5 – 10 % 

 

 

 

10 – 15 % 

 

 

 

15 - 20 % 

 

Giv alle mennesker bæredygtig 

adgang til vand og sanitet. 

Hvor mange mennesker har ikke adgang 

til rent drikkevand?  

 

 

445 mio.  

 

 

663 mio. 

 

 

874 mio. 
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  A B C 

 

Giv alle mennesker bæredygtig 

adgang til pålidelig og moderne energi, 

der er til at betale. 

I hvilket år skal Danmark efter den 

nationale målsætning være 100% fossil 

uafhængige? 

 

 

2030 

 

 

2050 

 

 

2060 

 

Promover vedvarende, inkluderende 

og bæredygtig økonomisk vækst, med 

anstændigt arbejde til alle. 

Hvor mange jobs skal der skabes på 

verdensplan i løbet af det 21. 

århundrede? 

 

 

2 mia.  

 

 

3 mia. 

 

 

 

 

4 mia.  

 

Byg robust infrastruktur, promover 

inkluderende og bæredygtig 

industrialisering og skab innovation. 

Hvor mange km. cykler cyklisterne hver 

dag i København?  

 

 

1,25 mio. 

km. 

 

 

1,36 mio. 

km. 

 

 

1,55 mio. 

km. 

 

Reducer ulighed i og mellem lande. 

Hvor meget større er indkomsten i den 

rigeste del af Aarhus Kommune (Risskov) 

ift. den fattigste (Gellerup)? 

 

 

ca. 1 

gang 

 

 

ca. 3 

gange 

 

 

ca. 5 

gange 

 

Gør byer og bebyggelser inkluderende, 

sikre, robuste og bæredygtige. 

 

Hvor mange britiske byer har oprettet 

deres egen valuta?  

 

 

0 

 

 

4 

 

 

11 

 

Sikre bæredygtige forbrugs- og 

produktionsmønstre 

Hvor mange ton mad bliver der årligt 

smidt ud i Danmark? 

 

 

300.000 

tons 

 

 

500.000 

tons 

 

 

700.000 

tons 
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  A B C 

 

Gør straks det, der skal til for at 

bekæmpe klimaforandringer og deres 

konsekvenser. 

Hvor mange procent af Danmarks 

samlede CO2-udledning står landbruget 

for på nuværende tidspunkt? 

 

 

 

8 % 

 

 

 

12 % 

 

 

 

19% 

 

Beskyt oceaner, have og marine 

ressourcer og brug dem til bæredygtig 

udvikling. 

Der er fundet mikroplast i fisk fanget i 

danske farvande. Hvor mange?  

 

 

 

5 - 10% 

 

 

 

20 - 30 % 

 

 

 

40 - 50 % 

 

Beskyt, genopret og styrk bæredygtig 

brug af økosystemer på land. Forvalte 

skove bæredygtigt, bekæmp 

ørkendannelse og stands ødelæggelse 

af jorden og tab af biodiversitet. 

Hvor meget af Danmarks areal bruges til 

landbrug?  

 

 

 

 

27 % 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

62 % 

 

Styrk fredelige og inkluderende 

samfund for bæredygtig udvikling, giv 

adgang til retfærdighed for alle og 

opbyg effektive, ansvarlige og 

inkluderende institutioner på alle 

niveauer. 

Hvilken plads indtager Danmark på det 

internationale fredsindeks, der måler 

faktorer, der skaber og opretholder fred? 

 

 

 

3. 

pladsen 

 

 

 

5. 

pladsen 

 

 

 

7.  

pladsen 

 

Styrk midlerne til implementering og 

giv nyt liv til globale partnerskaber for 

bæredygtig udvikling. 

Hvor mange procent af Danmarks 

kommuner har en plan for, hvordan de 

skal arbejde med verdensmålene?  

 

 

 

1 % 

 

 

 

11 % 

 

 

 

38 %  

 

 

 



Tip en 17’er - rigtige svar 

 

Tip en 17’er A B C 

 

Afskaf alle former for fattigdom i hele 

verden. 

 

Hvor mange lever for under 11 kr. (1,90 

US Dollars) om dagen? 

 

 

900 mio. 

 

 

500 mio. 

 

 

1,3 mia. 

 

Udryd sult, opnå fødevaresikkerhed og 

forbedret ernæring og frem 

bæredygtigt landbrug. 

 

Hvor mange procent af Danmarks 

landbrugsareal dyrkes økologisk? 

 

 

2% 

 

 

7% 

 

 

31% 

 

Skab sikkerhed for sunde liv og styrk 

trivsel for alle i alle aldersgrupper. 

I Burkina Faso er der x læger til rådighed 

per 100.000 personer.  

 

 

5 

 

 

50 

 

 

500 

 

Giv alle mennesker inkluderende 

kvalitetsuddannelse og mulighed for 

livslang læring. 

Hvor stor forskel er der mellem drenge og 

pigers karaktergennemsnit ved 

Folkeskolens Afgangsprøver i Danmark? 

 

Drenge 

får 0,60 

% højere 

end 

piger. 

 

Ingen 

forskel.  

 

Piger får 

0,85 % 

højere 

end 

drenge. 

 

Opnå ligestilling og styrk alle kvinder 

og piger. 

I de nordiske lande tjener mænd i 

gennemsnit mere end kvinder. Hvor 

meget?  

 

 

 

5 – 10 % 

 

 

 

10 – 15 % 

 

 

 

15 - 20 % 

 

Giv alle mennesker bæredygtig 

adgang til vand og sanitet. 

Hvor mange mennesker har ikke adgang 

til rent drikkevand?  

 

 

445 mio.  

 

 

663 mio. 

 

 

874 mio. 

 

 

 



  A B C 

 

Giv alle mennesker bæredygtig 

adgang til pålidelig og moderne energi, 

der er til at betale. 

I hvilket år skal Danmark efter den 

nationale målsætning være 100% fossil 

uafhængige? 

 

 

2030 

 

 

2050 

 

 

2060 

 

Promover vedvarende, inkluderende 

og bæredygtig økonomisk vækst, med 

anstændigt arbejde til alle. 

Hvor mange jobs skal der skabes på 

verdensplan i løbet af det 21. 

århundrede? 

 

 

2 mia.  

 

 

3 mia. 

 

 

 

 

4 mia.  

 

Byg robust infrastruktur, promover 

inkluderende og bæredygtig 

industrialisering og skab innovation. 

Hvor mange km. cykler cyklisterne hver 

dag i København?  

 

 

1,25 mio. 

km. 

 

 

1,36 mio. 

km. 

 

 

1,55 mio. 

km. 

 

Reducer ulighed i og mellem lande. 

Hvor meget større er indkomsten i den 

rigeste del af Aarhus Kommune (Risskov) 

af Danmark ift. den fattigste (Gellerup)? 

 

 

ca. 1 

gang 

 

 

ca. 3 

gange 

 

 

ca. 5 

gange 

 

Gør byer og bebyggelser inkluderende, 

sikre, robuste og bæredygtige. 

 

Hvor mange britiske byer har oprettet 

deres egen valuta?  

 

 

0 

 

 

4 

 

 

11 

 

Sikre bæredygtige forbrugs- og 

produktionsmønstre 

Hvor mange ton mad bliver der årligt 

smidt ud i Danmark? 

 

 

300.000 

tons 

 

 

500.000 

tons 

 

 

700.000 

tons 

 

 

 

 

 

 



  A B C 

 

Gør straks det, der skal til for at 

bekæmpe klimaforandringer og deres 

konsekvenser. 

Hvor mange procent af Danmarks 

samlede CO2-udledning står landbruget 

for på nuværende tidspunkt? 

 

 

 

8 % 

 

 

 

12 % 

 

 

 

19% 

 

Beskyt oceaner, have og marine 

ressourcer og brug dem til bæredygtig 

udvikling. 

Der er fundet mikroplast i fisk fanget i 

danske farvande. Hvor mange?  

 

 

 

5 - 10% 

 

 

 

20 - 30 % 

 

 

 

40 - 50 % 

 

Beskyt, genopret og styrk bæredygtig 

brug af økosystemer på land. Forvalte 

skove bæredygtigt, bekæmp 

ørkendannelse og stands ødelæggelse 

af jorden og tab af biodiversitet. 

Hvor meget af Danmarks areal bruges til 

landbrug?  

 

 

 

 

27 % 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

62 % 

 

Styrk fredelige og inkluderende 

samfund for bæredygtig udvikling, giv 

adgang til retfærdighed for alle og 

opbyg effektive, ansvarlige og 

inkluderende institutioner på alle 

niveauer. 

Hvilken plads indtager Danmark på det 

internationale fredsindeks, der måler 

faktorer, der skaber og opretholder fred? 

 

 

 

3. 

pladsen 

 

 

 

5. 

pladsen 

 

 

 

7.  

pladsen 

 

Styrk midlerne til implementering og 

giv nyt liv til globale partnerskaber for 

bæredygtig udvikling. 

Hvor mange procent af Danmarks 

kommuner har en plan for, hvordan de 

skal arbejde med verdensmålene?  

 

 

 

1 % 

 

 

 

11 % 

 

 

 

38 %  

 

 

 


