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Den 25. september 2015 var en stor dag i FN. Det var dagen, hvor Verdensmålene for bæredygtig 
udvikling blev vedtaget i enighed af alle verdens lande. Verdens vigtigste plan med 17 mål og 169 
delmål, der skal sikre fremtiden for »people & planet«. Fattigdom skal afskaffes, ulighed skal bekæm-
pes og klimaforandringerne bremses. Og det hele skal ske bæredygtigt – miljømæssigt, socialt og 
økonomisk.
Verdensmålene blev skabt ovenpå FN’s succes med 2015 Målene og på baggrund af konsultationer 
med civilsamfundet, erhvervslivet, forskere og eksperter samt millioner af almindelige mennesker 
over hele kloden, der udpegede de problemer, de anså for vigtigst.
 
 

»Verdens vigtigste plan med 17 mål og 169 delmål, der skal sikre 
fremtiden for people & planet.«

 
 



2

Ekstrem fattigdom og lighed
Det første mål er at afskaffe ekstrem fattigdom helt, hvilket vil sige, at der efter planen ikke længere 
skal være nogen mennesker på jorden i år 2030, der lever for under 1,90 dollars om dagen. Ingen 
skal dø af sult eller mangle penge til de helt basale fornødenheder som vand, energi og sanitet. I 
praksis vil FN dog anse målet for opnået, hvis andelen af ekstremt fattige mennesker i verden falder 
til under tre procent. I 1990 var der omkring 36 procent ekstremt fattige i verden, og i dag er andelen 
faldet til under 10 procent. 
Et andet vigtigt nyt mål er lighed, både økonomisk og socialt. Den økonomiske ulighed skal ned, 
mener FN, både i og mellem verdens lande. Verdensbankens økonomer taler om »delt velstand«, 
hvor man fokuserer på væksten i indkomst hos et lands 40 procent fattigste i stedet for den traditio-
nelle måde at se tingene, hvor man måler væksten af hele samfundet i gennemsnit. 
 
 
Alle verdens lande
Og som noget helt nyt omfatter de nye mål alle verdens lande i stedet for kun at fokusere på udvik-
lingslandene. Det betyder, at alle lande forpligter sig til at sikre, at de lever op til målsætningerne. 
Alle målene er frivillige, så der er ingen straf til lande, hvis de ikke når målsætningerne. Det er op til 
hvert land selv at tage initiativer til at gøre målene til virkelighed. Men historien har vist, at FN’s of-
ficielle mål virker som en effektiv politisk rettesnor for verdens regeringer både i den vestlige verden 
og i udviklingslandene.
 
 

»Ingen politiker, regering, virksomhed eller NGO kan klare opgaven 
selv. Det skal ske i fællesskab – og vi skal alle deltage – du og jeg.«

 
 
Danmark
Danmark fik en handlingsplan for Verdensmålene i marts 2017. Og folketinget har siden bevil-
get penge til, at der både kan blive målt på, hvordan det går med dem og til, at danskerne lærer 
Verdensmålene at kende. Danmarks Statistik står for at måle og kan via mere end 100 indikatorer 
fortælle, om det går fremad eller tilbage med at indføre målene i Danmark. Verdens Bedste Nyheder 
står for at bringe Verdensmålene ud til danskerne fx via Verdenstimen.dk til skoler eller bredt til hele 
befolkningen via hjemmesiden Verdensmaal.org. Her kan man læse alt om mål og delmål og følge 
hvilke kommuner, virksomheder, firmaer og institutioner, der er længst fremme med at gøre Dan-
mark bæredygtigt.
På verdensplan ligger Danmark på en flot 2. plads i forhold til at leve op til Verdensmålene. Men 
der er også områder, hvor vi som land ligger i den virkelig tunge ende – det gælder vores enorme 
forbrug, CO2-udledning, og at vi har udnyttet natur og hav for intensivt. Så der ligger en kæmpe 
udfordring over for os – og det kræver helt nye løsninger, massive investeringer og partnerskaber på 
tværs af sektorer at nå Verdensmålene. Ingen politiker, regering, virksomhed eller NGO kan klare 
opgaven selv. Det skal ske i fællesskab – og vi skal alle deltage – du og jeg. Velkommen ombord på 
verdens vigtigste mission.
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Verdens Bedste Nyheder
Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner. 
De formidler fremskridt og løsninger på verdens udfordringer.
Det er en non-profit organisation, hvor midlerne primært kommer fra Danida, medlemskontingen-
ter, EU-midler, fonde og private bidrag.
 
Verdensbedstenyheder.dk
 


