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Vejen til FN’s 17 verdensmål
FN’s 17 Verdensmål blev vedtaget i 2015. Hensigten var og er at forpligte alle FN’s
medlemslande til at afskaffe sult og fattigdom, reducere uligheder, fremme muligheden
for god uddannelse og anstændige jobs, sikre sundhed til alle, og helt overordnet fokusere
på at fremme fred, stærke institutioner og bæredygtig vækst gennem styrkelse af
nationale og internationale partnerskaber.

De 17 Verdensmåls ikoner ser sådan her ud:

Kilde: Verdens Bedste Nyheder

Men hvad ligger forud for vedtagelsen af FN’s 17 Verdensmål? I Danmark og på
verdensplan?
Nedenfor ser du et ganske lille udpluk af årstal og hændelser, der på hver deres facon
taler ind i udviklingen af en mere bæredygtig tilgang til miljø- og klimaudfordringer og
vedtagelsen af FN’s 17 Verdensmål.
Du kan følge de links, der står ved hvert punkt, hvis du selv vil gå videre på opdagelse i
begivenhederne.

Hvad skete der for eksempel i…
1962: Biolog og forfatter Rachel Carson udgiver bogen Silent Spring
på baggrund af en lang række videnskabelige undersøgelser af
skadevirkningerne ved brug af sprøjtemidler. Rachel Carson
kritiserede brugen af ødelæggende teknologier og sprøjtemidler,
blandt andet sprøjtemidlet diklordifenyltriklorethan (DDT). Hun
anklager blandt andet dele af den agrokemiske industri for forsøg på
at fortie eller bortforklare sandheden om DDT’s skadelige effekt.
Silent Spring blev hurtigt en bestseller og var en inspiration for den begyndende
miljøbevægelse rundt om i verden. Center for Videnskabsstudier
1968: Den internationale sammenslutning og tænketank Club of
Rome (Romklubben) dannes, for at påvirke den globale debat om
menneskehedens fremtid. Klubbens medlemmer er fremtrædende
forretningsfolk og videnskabsmænd fra flere lande. Jørgen D.
Pedersen, Gyldendal
1969: Danmarks første miljøgruppe NOAH, bliver dannet af en
gruppe miljøinteresserede mennesker på H.C. Ørsted Instituttet,
Københavns Universitet. Visionen er at bekæmpe
miljøødelæggelse og vise mere miljøvenlige alternativer.
1971: I Danmark bliver socialdemokraten Jens Kampmann, Danmarks første minister til
forureningsbekæmpelse og i 1974 får vi landets første miljøbeskyttelseslov, som bl.a.
begrænser virksomheders udledning. Miljøbevidste Danskere,
1972: Romklubben udgiver den
videnskabelige rapport “Grænser
for vækst”, der bl.a. er redigeret
af den danske ingeniør Jørgen
Randers. Rapporten sætter fokus
på den globale udvikling i bl.a.
befolkningstal, produktion af
fødevarer, forbrug af naturressourcer samt forurening og efterfølges
i 1974 af “Hvilke grænser for vækst” og i 1992 af “Hinsides grænser
for vækst”. Teknologiens Mediehus, Information
1972: FN-landene samles i Stockholm til den første internationale miljøkonference, med
fokus på områder, der kan føre til klimaforandringer og behovet for international
miljøbeskyttelse. Et af konferencens væsentlige resultater er etableringen af FN’s
Miljøprogram UNEP, der også i dag koordinerer FN’s miljøaktiviteter. Miljøstyrelsen
1983: FN danner Verdenskommissionen for Miljø og Udvikling (WCED), hvis opgave er at
formulere mulige løsningsforslag på verdens resurse- og miljøproblemer. Carsten Hunding,
Gyldendal

1987: WCED udgiver rapporten ”Vor Fælles Fremtid”
også kendt som Brundtland-rapporten – opkaldt efter
kommissionens formand, Gro Harlem Brundtland. ”Vor
Fælles Fremtid” er den første FN-rapport, der så direkte
fokuserer på global bæredygtighed. Rapporten slår fast,
at miljøproblemer i stigende grad er globale og
grænseoverskridende og at de derfor kræver
internationale løsninger og bredt samarbejde mellem alle
aktører. I rapporten defineres bæredygtighed således:
”En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende
behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at
opfylde deres behov i fare”
Denne definition kan siges at udtrykke ønske om at skabe betingelser for
et godt liv for alle, både nuværende og fremtidige generationer, og
anvendes stadig flere steder i dag. Miljøstyrelsen, BL
1992: FN's Miljø- og Udviklingskonference for Bæredygtig Udvikling afholdes i Rio de
Janeiro og er den hidtil største internationale miljøkonference. Resultatet er hhv. Riodeklarationen, der indeholder 27 principper for det internationale samarbejde om miljø og
udvikling samt Agenda 21 Handlingsprogrammet, der betoner inddragelse af aktører fra
lokalsamfund. Miljøstyrelsen
2000: FN vedtager deklarationen United Nations
Millennium Declaration og forpligter sig bl.a. til at
forfølge 8 udviklingsmål frem mod 2015. Disse mål
spænder bredt og indbefatter bl.a. afskaffelse af
ekstrem fattigdom og sult, reduktion af
børnedødelighed og sikring af miljømæssig
bæredygtighed. På dansk omtales de 8 udviklingsmål ofte som 2015-målene.
2015: På FN’s topmøde i New York vedtager verdens
statsledere 17 mål, 169 konkrete delmål og 240
indikatorer som landene hvert år skal rapportere på.
Med disse mål anerkender statslederne at social,
økonomisk og miljømæssig udvikling, fred og
sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt
forbundet og at det kræver en fælles indsats at opnå
holdbare udviklingsresultater.
De 17 Verdensmål skal sætte kursen for en
bæredygtig udvikling frem mod 2030. Målene bygger
videre på og erstatter 2015-målene og forpligter alle
FN’s medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god
uddannelse, bedre sundhed, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst. Samtidig

fokuserer målene på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke
internationale partnerskaber. UN City Copenhagen, Danida
Nedenfor kan du se, hvordan de 17 Verdensmål kan placeres i tre grupper som et billede
på, at bæredygtighed er bundet sammen af både økonomiske, sociale og miljømæssige
hensyn, udfordringer og faktorer.
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Der er selvfølgelig meget andet, vi også kunne have valgt at tage frem, men i Grønt FOKUS
håber vi, at denne lille rejse har givet dig en smule viden om klima, miljø og bæredygtig
udvikling frem til i dag.
Venlig hilsen

