
Notat fra plenummøde i Verdensmålsgruppen den 28. august 2017.  
 
Mødet blev holdt på Munksøgård ved Roskilde, vi var 19 deltagere. 
 
Efter rundvisning på Munksøgård, hvor vi fik fortalt historien om oprettelsen og livet i 
beboelsen (se: www. munksoegaard.dk ), startede mødet i ”Halmhuset” med kaffe, the og kage 
samt indlæg ved: 
 
Lene:  
Ridsede forløbet siden vi startede, for omkring 1½ år siden på Seniorhøjskolen, og 
efterfølgende New York tur, med for alvor at få øjnene op for Verdensmålene. 
Fra vi følte os som ”pionerer” til i dag, er der sket meget både nationalt og internationalt, og 
aktiviteter og formidling af Verdensmålene foregår på mange områder. 
Eks.:  

• Regeringens handlingsplan,  
• Dannelse af 2030 netværket bestående af folketingsmedlemmer fra alle partier,  
• Udpegning af et 2030 panel med 16 deltagere bredt fra samfundsinstitutioner 
• Materiale om verdensmålene – f. eks. Verdens Bedste Nyheder. 
• HLPF i FN 
• Mødevirksomhed på mange områder. 

Problem: stadig alt for mange der ikke kender til VM. 
Spørgsmålet er nu, hvordan vi i GS skal arbejde videre med verdensmålene, og om der stadig 
er engagement i organisationen til at give arbejdet et løft. 
 
Maria (særligt indbudt til mødet): 
Talte med baggrund i sin deltagelse i GS gruppen om ældre, om vores forpligtelse til at tale 
ældre spørgsmålet ”op”  indenfor Verdensmålene. 
Der er ikke andre der behandler spørgsmålet om ældres forhold i U-landende. 
Der er i princippet en ældrevinkel i alle 17 verdensmål, men der bør arbejdes på at 
tydeliggøre det, og på at få begrebet ”alder” ind i alle mål. 
HelpAge – som vi er medlem af – har lagt megen energi ind i at påpege, hvordan der kommer 
stadig flere ældre i hele verden, og har udarbejdet en strategi for arbejdet med ældre set i 
relation til VM. 
Spørger om ikke det er en opgave for GS at arbejde med ældreområdet i VM perspektiv? 
 
Steen: 
Gav et rids af de erfaringer han har gjort sig om udbredelsen af VM gennem nogle aktuelle 
nedslag.  
Det er godt vi ikke længere er pionerer, men at det syder og bobler overalt. Tror på en 
snebolds effekt! 
Steen kom lige fra en kongres om VM i Stockholm, hvor det var markant at: 

• Der var mange unge deltagere 
• Der var mange kvinder 
• Alle foredragsholdere omtalte VM som en selvfølgelighed 
• Alle var optagede af begrebet ”det antroprocæne” 

Nævnte desuden: 
• Københavns Universitet arrangerede en uges sommeruniversitet om bæredygtighed 

og VM, hvor Steen deltog. Stærkt engagement. 



• På folkeuniversitetet afholdes kurser om VM. 
• I kommunerne arbejdes der flere steder med strategier baseret på VM 
• Der er film om VM under vejs. 
• Virksomheder er begyndt at inddrag VM i rapportering. 
• Uddannelsesinstitutionerne – f. eks. arkitektskolen i Kbh. – prioriterer VM i 

opgaveløsninger 
 
Nogle pointer fra indlæg og debat: 
 
Verdensmålene kan ses som en redningsplan – problem med regeringens langsommelighed. 
Vigtigt med bred folkelig opbakning, der tvinger regeringer til handling – problem at VM 
stadig er ukendte for en stor del af befolkningen. 
Vigtigt at VM bliver gjort mere konkrete – hvordan? 
Vigtigt at kommuner og lokale organisationer tager VM op. 
Vigtigt at producere så meget informationsmateriale som muligt – se bl.a. Verdens Bedste 
Nyheder. 
Det er positivt at så mange gør så meget rundt omkring – ikke nødvendigt at rette alt ind efter 
en fælles strategi. 
 
Efter indledningerne var der gruppearbejde, med fokus på GS arbejde med VM, og drøftelse af 
det videre arbejde, det følgende er en sammenfatning af forslag og konklusioner: 
 
Hvordan har Verdensmålsgruppens arbejde været indtil nu. 
Tilfredshed med de aktioner vi har gennemført på gaden. 
Der har været gode eksterne oplægsholdere til vores møder.. 
Gode plenummøder, som har ligget lidt tilfældigt. 
Der mangler nogle initiativer omkring den politiske debat. 
Den interne kommunikation mellem grupperne, og information om, hvad de laver kunne være 
bedre. 
Samarbejdet med bl. a. VBN og 92/GF gruppen er godt.  
 
Hvad skal vi lægge hovedvægt på i den kommende tid. 
Fortsætte aktioner – hvad sker der efter uddeling af VBN den 8.9? 
Vi vil gerne blive klogere, bl. a. gennem 

• Interne studiekredse omkring kapitler i Steens bog 
• Interne oplæg om Verdensmålene 

Besøg /oplæg fra/diskussion med forskellige typer organisationer der arbejder med VM, 
f.eks.: 

• Kommunerne 
• Private virksomheder 
• Arkitektskolen 
• Realdania 
• Fagbevægelsen 
• Udvekslingsorganisationer. 

Vi vil gerne have forslag til spørgsmål til politikere op til kommunalvalget (politikgruppen). 
Forslag om at producere flere læserbreve (kunne også være indlæg på Facebook  eller 
hjemmesiden). 
Forslag om at arrangere et eller flere højskoleophold om verdensmålene. 



Forslag om at udvikle en foredragsrække til både internt og eksternt brug. 
Fremhævelse af ældreperspektivet som en opgave for os. 
 
Det organisatoriske 
Forslag om at alle VM medlemmer mødes hvert halve år for at evaluere, revidere og 
brainstorme, for at finde nye konkrete opgaver, som folk kan melde sig til. 
Evaluering af resultater er vigtige.. 
Verdensmålsgruppens arbejde kan stadig være struktureret omkring 
Aktioner 
Formidling 
Politik samt 
Læring  
 
For at kunne sikre kommunikation på tværs i VM gruppen, og evt. sætte nye opgaver i gang, 
etableres en lille ”styregruppe” bestående af tovholdere for de forskellige projekter og 
opgaver, samt Lene. 
 
Ref.: Janne og Lene 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


