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Åbent brev til regering og folketing 

 

Vor hidtidige levevis er udfordret. Hvis vi intet gør, vil vores fremtid på jorden blive domineret af 

økonomisk og social ulighed, finans-, fødevare- og miljøkriser, som vil få fatale følger for vores 

sundhed og bidrage til et voksende antal væbnede konflikter. Kun en langsigtet helhedsindsats kan 

sikre en bæredygtig fremtid for vores børn og børnebørn, og det haster med at træffe de nødvendige 

beslutninger! 

 

Heldigvis har verdens ledere taget ansvar og vedtog på FN's generalforsamling i september sidste år 

17 mål for en bæredygtig udvikling frem mod år 2030 - et vigtigt og helt nødvendigt skridt i den 

rigtige retning. 

 

Med Danmarks tilslutning til FN's vedtagelse har den nuværende og alle kommende regeringer hen 

mod 2030 forpligtet sig til at arbejde for at nå de 17 verdensmål. Globale Seniorer opfordrer 

politikerne til at leve op til dette ansvar, herunder sikre: 

 

- at Danmark nationalt og internationalt arbejder målbevidst og systematisk med alle 17 

verdensmål som en udelelig helhed, 

- at fremtidige generationers interesser bliver varetaget i en særlig institution, som det f.eks. sker i 

flere af vores nabolande, der ligefrem har en ombudsmandsinstitution for fremtidige 

generationer,  

- at der hurtigst muligt i samarbejde med civilsamfundet og erhvervslivet udarbejdes en national 

handlingsplan for arbejdet og 

- at der udarbejdes oplysnings- og undervisningsmateriale, så befolkningen kan inddrages i 

sikringen af en bæredygtig fremtid for og med os alle. 

 

Globale Seniorer ønsker, at vi i fællesskab påtager os et ansvar for at ændre vores adfærd og vaner, 

så vi kan reducere både skaderne på miljøet og den voksende ulighed. Allerede i dag har væksten i 

industriproduktion og forbrug på flere parametre overskredet grænsen for klodens muligheder for at 

genetablere et bæredygtigt niveau.  

 

Fremtiden for vores børn og børnebørn afgøres af vores ansvarlige handlinger i dag. 

 

 

Globale Seniorer 

Generalforsamlingen den 17. marts 2016 
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