FN’s VERDENSMÅL – kender du dem?
Alle FN’s 193 medlemslande vedtog i september
2015 sytten mål for en ny og bæredygtig global
udvikling.
Verdensmålene skal sikre klodens overlevelse,
bekæmpe fattigdom og social nød og reducere
ulighed, konflikter og klimaændringer!
Der er 17 hovedmål og i alt 169 delmål.
Ingen mål er vigtigere end andre, alle hænger
uløseligt sammen. Målene er relative og gælder for
alle. Forbedringer skal nås i alle lande – rige som
fattige!
Verdensmålene er resultatet af den mest
omfattende proces i FN’s historie. Mere end 8
millioner mennesker fra hele kloden har deltaget
direkte i formuleringen af målene.
Målene bygger videre på de gode erfaringer med
2015 målene, som FN satte ved årtusindeskiftet
2000.

De sytten mål giver nyt håb og en ny fælles plan for
mennesker over hele kloden. Men målene er også
en nødvendighed, hvis ikke kloden skal bukke
under for voksende ulighed, konflikter og
klimaændringer.

Denne udstilling
Præsentationen af Verdensmålene er arrangeret af
Globale Seniorer. Vi er en organisation af seniorer i civilsamfundet. Vi
arbejder for større lighed, mere solidaritet og samarbejde i verden. Vi
tror de globale udfordringer bedst løses gennem forpligtende
samarbejder på internationalt plan.
Se www.globaleseniorer.com
Vi har brugt materialer, grafik og foto fra FN, Verdens Bedste
Nyheder, Ulandssekretariatet samt fra mange fotografer under
Creative Commons licens. Vi har omkring fremstillingen samarbejdet
med TEC Hvidovre og har modtaget økonomisk støtte fra Bjørn
Afzelius Fonden, Sverige.
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FN’s VERDENSMÅL – tag ansvar!
Verdensmålene er blevet kaldt den mest ambitiøse
plan for klodens fremtid nogensinde. Det er en
opfordring til at handle inden det er for sent. Det
er en opfordring til hvert enkelt af os, til vores
lokalsamfund, til regeringerne og til de
internationale institutioner.
Det er vores ansvar at arbejde for at målene er
opfyldt når vi når frem til 2030.
Derfor er det vigtigt at alle lærer målene at kende
– de er alle præsenteret her med et foto og en
tekst.
De valgte fotos viser bredden i den indsats der skal
gøres. Ingen lande har på forhånd opfyldt de mål,
der er sat. Alle skal gøre en kæmpeindsats for at nå
dem.
Samtidig vil vi gerne inspirere til handling og håb.
Billederne viser også, at det er muligt. At der
mange steder er bevægelse for at nå
verdensmålene. Løsningerne ligger allerede
derude. Vi skal gribe dem.

Verdensmålene er en kompleks og
indgribende plan, der berører stort set alt i
vores dagligliv.
Og der er brug for ethvert skridt, som bringer
os nærmere målet.
For at nå verdensmålene skal vi tænke og
handle både globalt og lokalt:
• Hver især skal vi overveje hvordan vi kan ændre vores
forbrug og levevis.
• Vi skal skabe forandring sammen med andre i
organisationer og lokalsamfund.
• Vi skal stille krav til producenterne og til vores
politikere i kommuner og folketing.
• Vi skal arbejde sammen i partnerskaber på tværs af
lande, sektorer og befolkningsgrupper.

HER ER VERDENSMÅLENE – for en bæredygtig global udvikling
Mål 1: Afskaf fattigdom
Afskaffe alle former for fattigdom i verden.

Mål 10: Mindre ulighed
Reducere ulighed i og mellem lande.

Mål 2: Stop sult
Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt
fremme bæredygtigt landbrug.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og
bæredygtige.

Mål 3: Sundhed og trivsel
Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles
muligheder for livslang læring.

Mål 13: Klimaindsats
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres
konsekvenser.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinders og pigers
rettigheder og muligheder.

Mål 14: Liv i havet
Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Mål 6: Rent vand og sanitet
Sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.
Mål 7: Bæredygtig energi
Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi,
til en overkommelig pris.
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld
og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig
industrialisering og understøtte innovation.

Mål 15: Liv på land
Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land,
fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse
udpining af jorden og tab af biodiversitet.
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Retfærdighed og stærke institutioner. Støtte fredelige og inkluderende
samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive,
ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.
Mål 17: Globale partnerskaber
Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke
midlerne til at nå målene.

