17 VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling
”Verdensmålene er en vision; et løfte fra verdens ledere til alle mennesker; en
universel, integreret og transformativ vision for en bedre verden. Skal
verdensmålene bliver til virkelighed, skal alle mennesker bidrage”
Steen Hildebrandt, ’Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring’ (systime 2018)

FN’s 17 verdensmål er en ny fælles verdensfortælling – hvis vi griber den. Den er vedtaget af
alle lande i verden, og alle er forpligtet til at handle på dem. Vi er først nået i mål når alle er i
mål ud fra mottoet Leave no one behind. Så vi kan hverken som nation, virksomhed eller
individ plukke nogle mål ud og ignorere andre – målene er et sammenhængende hele. Vi kan
heller ikke lade som om det kun er de andre, der skal handle – det er en solidarisk erklæring.
Målene skal sikre at vi bevæger os væk fra den nuværende katastrofekurs og skaber noget
bedre: en bæredygtig verden præget af retfærdig fordeling af ressourcer, tålelige levevilkår
for alle og levedygtig brug af naturgrundlaget. Det er her drivkraften skal findes til at bidrage
til den nødvendige transformation: at kloden kan blive bedre for alle levende væsner, og at
også fremtidige generationer får samme mulighed for at leve og udfolde sig.
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17 VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

Så samtidig med at vi lytter til videnskaben og ser de mulige katastrofer i øjnene ift. klima,
biodiversitet, ulighed osv. så skal vi også nære håbet med fortællinger om menneskers
handlinger, adfærd og værdier som bruger de 17 mål som pejlemærker.
De fremsynede virksomheder har forstået at det nuværende enøjede fokus på kortsigtet
vækst og økonomisk gevinst er tabernes strategi – mulighederne ligger i at tænke
bæredygtigt. På skoler og uddannelsesinstitutioner bliver de 17 verdensmål i stigende grad en
naturlig del af pensum og værdigrundlag, som børn og unge hurtigt griber. De begynder
derfor at stille spørgsmål til den måde vi forvalter vores ressourcer på i familierne og
samfundet, og forventer svar præget af ansvarlighed og omsorg for hele biosfæren.
I kulturens verden er der en vågenhed på at kunst, kultur og æstetiske processer kan
understøtte en mere sanselig og følelsesmæssig forståelse af menneskers forbundenhed, og
dermed et naturligt tilvalg af en ny verdensfortælling, hvor vi styrer efter de 17 mål for
bæredygtig udvikling.
Som verdensborgere kan vi alle vælge at lytte til hvad verden kalder på og samtidig lytte
indad til egne værdier, drivkræfter og talenter og være med til at mindske gabet mellem vores
værdier og handlinger

Læs mere:
http://www.verdensmaalene.dk/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://resilience2017.org/
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