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Indstilling om rammerne for DN’s 
fremtidige arbejde med FN’s  
verdensmål 
 
 
Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen beslutter følgende: 
 

1. At DN i særlig grad relaterer sit arbejde mod at Danmark bidrager til at opfylde følgen-
de 4 verdensmål: 

• 15. Livet på land 
• 14. Livet i havet 
• 13. Klimaindsats 
• 12. Ansvarlig forbrug og produktion 

2. At DN derudover er opmærksomme på følgende 3 verdensmål, hvor udvalgte delmål i 
særlig grad understøttes af DN’s arbejde: 

• 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 
• 6. Rent vand og sanitet 
• 2. Stop sult 

3. At sekretariatet som en del af AP2018 udvælger verdensmålsindikatorer der kan un-
derstøtte den interne diskussion om DN’s målopfyldelse. 

4. At opfordre DN’s aktive til at tilmelde sig ”Verdens Bedste Morgen”, fredag den 8. sep-
tember klokken 7-9. 

 
 
 

Sagens kerne 

I AP 2017 fremgår det at: 
 
”HB ønsker i 2017 at påbegynde en proces hvor vi, når det er givende og praktisk muligt, rela-
terer DN’s arbejde til verdensmålene, dels fordi overnationalt samarbejde og stærke internati-
onale institutioner er en forudsætning for at løse naturens og miljøets udfordringer og dels 
fordi en del af DN’s nationale mål dermed kan perspektiveres på en ny måde med større gen-
nemslagskraft til gavn for natur og miljø i Danmark.” 
 

https://verdensbedstenyheder.dk/projekter/morgenevent/
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Baggrund 
Med vedtagelsen af de nye verdensmål for bæredygtig udvikling ved FN topmødet i New York 
d. 25. september 2015, tog verdens stats- og regeringsledere et vigtigst skridt mod en bedre 
og mere bæredygtig fremtid for alle. 

De 17 nye verdensmål er meget ambitiøse. Ud over fattigdomsbekæmpelse og social udvikling, 
har verdensmålene også fokus på økonomisk og miljømæssig udvikling og inkluderer mål for 
fred og sikkerhed. Verdensmålene viser hvor vi skal hen inden år 2030 og rummer ikke mindre 
end 169 delmål og et omfattende indikatorsæt. 

Verdensmålene skal opfyldes såvel nationalt som internationalt i forhold til at hjælpe andre 
lande på vej. Verdensmålene vil dermed i de kommende år være en drivkraft for forandring 
globalt og nationalt. 

Danmark vedtog i marts 2017 en Handlingsplan for FN’s verdensmål. DN har bedømt hand-
lingsplanen positivt ikke mindst fordi arbejdet er forankret i Finansministeriet. Den nationale 
handlingsplan rummer 4 prioriteter. Prioritet 3 – Miljø og Klima rummer 10 udvalgte målsæt-
ninger. 
 
Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver journalistik og kampagner med 
udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Siden 2015 har Verdens Bedste 
Nyheder indgået partnerskab med EU-kommissionen (DEVCO) om at formidle nyheder om 
fremskridt, udvikling og Verdensmålene til alle europæere. DN er gennem 92-gruppen med-
lemmer af Verdens Bedste Nyheder. Én gang om året afholder Verdens Bedste Nyheder en 
stor, landsdækkende morgenevent, hvor flere tusinde frivillige deler et fysisk eksemplar af 
Verdens Bedste Nyheder ud til danskerne. Morgeneventen har gennem årerne været en popu-
lær begivenhed hos både politikere fra hele det politiske spektrum, internationale ambassadø-
rer i Danmark og ildsjæle fra organisationer og virksomheder. Morgeneventen finder altid sted 
den anden fredag i september. 
 

Tidligere behandling i organisationen 

Hovedbestyrelsen gennemførte på mødet d. 28. april en workshop sammen med Thomas Ravn 
Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder hvor man diskuterede og prioriterede FN’s 17 ver-
densmål. 
 

Opfølgning 

Verdensmålene følges op i de årlige aktivitetsplaner. Første gang i AP 2018. 
 

Bilag 

- Sekretariatets sammenstilling - DN og FN’s verdensmål 
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