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Introduktion til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 

2015 er blevet omtalt som verdens vigtigste år fordi tre vigtige topmøder afholdes netop dette år: 

Financing for Development i Addis Ababa i juli, Sustainable Development Goals topmøde i New 

York i september, og COP21 i Paris i december. Den 25. september blev FN’s nye verdensmål for 

bæredygtig udvikling officielt vedtaget ved FN’s 70. generalforsamling. Forhandlingerne om de 

nye 17 mål er resultatet af en lang proces, som er blevet omtalt som den mest inkluderende FN-

proces til dato. Civilsamfundsaktører over hele verden, herunder de danske 

civilsamfundsorganisationer, har aktivt bidraget til forhandlinger og høringer over de sidste 3 år. 

Forhandlingerne har resulteret i et unikt sæt mål, som sammentænker en bred pallet af områder 

med betydning for bæredygtig udvikling. Målene aktiverer dermed – som noget nyt - alle tre 

dimensioner af bæredygtighed (økonomisk, social og miljø), igennem 17 tematiske mål og 

herunder 169 delmål. 

Verdensmålene er universelle i den forstand, at de gælder for alle verdens lande og ikke blot for 

udviklingslandene som det var tilfældet med målenes forgænger: Millenium Development Goals. 

Derfor skal Danmark også præstere på målene, som eksempelvis omhandler økonomisk ulighed, 

bæredygtigt forbrug og produktion, bæredygtig brug af naturens ressourcer, anstændige 

arbejdsvilkår og lighed mellem kønnene. Målene lægger dermed også op til en højere grad af 

sammentænkning af nationale og globale politikker, så landene også skal tage højde for 
konsekvenserne uden for grænsen, når nationale politikker vedtages. 

Selvom verdensmålene for bæredygtig udvikling er vedtaget er indikatorerne for hvert enkelt 

delmål stadig under udarbejdelse. Det forventes at forhandlingerne om indikatorerne slutter i 

marts 2016. Danmark er observatør i den gruppe af lande, der i FN-regi udarbejder indikatorerne, 

og Danmarks Statistik er meget involveret i arbejdet.  

Selvom indikatorerne først færdigforhandles til marts næste år, var målenes vedtagelse i 

september samtidig startskuddet til arbejdet med at sikre ambitiøs implementering af 

verdensmålene. Her spiller civilsamfundet en vigtig rolle, også i Danmark. Verdensmålene 

kommer til at sætte rammen for verdens udvikling frem mod 2030, og dermed også for 

civilsamfundsorganisationernes arbejde. Derfor er det centralt, at det danske civilsamfund 

udarbejder fælles anbefalinger til, hvordan vi gerne ser målene implementeret i danske politikker. 

I denne sammenhæng er det naturligvis vigtigt at rette anbefalinger mod udenrigsministeriet, 

men en lang række andre ministerier vil også være relevante for at sikre implementering af alle 

målene, eksempelvis områderne uddannelse, klima, skat, og fødevare. 

Konferencen d. 11.-12. november samler derfor medlemmer af Globalt Fokus og 92-gruppen til at 

udarbejde fælles anbefalinger til en ambitiøs handlingsplan for, hvordan den danske regering 

implementerer de 17 verdensmålene for bæredygtig udvikling.  

 

 

 

 

 



 

Hvordan sikrer vi en ambitiøs implementering af verdensmålene? 

Nu hvor verdensmålene for bæredygtig udvikling er blevet vedtaget i FN, starter det næste vigtige 
arbejde: At sikre, at de ambitiøse mål bliver til virkelighed. Derfor drejes fokus i stigende grad 
over på, hvordan målene bedst implementeres - både lokalt, nationalt, regionalt og globalt.  

En række forskellige lande er allerede nået langt i arbejdet med at opbygge en struktur for 
hvordan verdensmålene implementeres i alle relevante ministerier og på alle niveauer. Herunder 
oplistes nogle af de mulige strukturer, som kunne være relevante i en dansk kontekst.  

Flere lande forventes at implementere verdensmålene gennem handlingsplaner eller 
bæredygtighedsstrategier, hvilket landene også opfordres til i FN-aftaleteksten (paragraf 63). 
Tyskland, Frankrig og Ungarn er blandt de lande som allerede har vedtaget handlingsplaner eller 
strategier for hvordan implementeringen af målene gribes an.  

Grundet verdensmålenes universelle karakter, kræver en ambitiøs implementeringen af målene 
derudover, at alle ministerier involveres, samtidig med, at der sikres en overordnet koordination 
mellem ministerierne, og at det politiske ansvar placeres på øverste instans. Den svenske regering 
har bedt alle ministerier udarbejde handlingsplaner, og kobler desuden verdensmålene til 
princippet om politikkohærens for bæredygtig udvikling. I samme stil har Næstformanden for 
Europa-Kommissionen anmodet alle kommissærer og generaldirektorater om at vurdere, i hvilket 
omfang de eksisterende EU-politikker og mål dækker de globale verdensmål og indikatorer, og 
hvor der kan være huller.  

Andre lande har for at sikre den demokratisk kontrol af implementeringen valgt at forankre 
verdensmålene i deres nationale parlament. Eksempelvis har Storbritannien og Finland nedsat en 
flerparti-politisk gruppe til at følge implementeringen. 

Et vigtigt princip i implementeringen af verdensmålene er inddragelse af andre aktører, herunder 
civilsamfundet. Det er stadig op til diskussion om dette bedst gøres gennem eksempelvis en 
multistakeholder-platform, der løbende følger op på implementeringen.  

Den nye danske regering har endnu ikke officielt forholdt sig til implementeringen af 
verdensmålene, men udenrigsminister Kristian Jensen har til et møde understreget vigtigheden af, 
at målene bliver målbare, så det er muligt at monitorere og følge dem løbende. I forbindelse med 
FN’s vedtagelse af verdensmålene ytrede udenrigsministeren desuden, at vi i Danmark kommer til 
at lægge vægt på menneskerettigheder, herunder bekæmpelse af tortur og kvinders rettigheder[1].  

Udviklingsordfører, Mette Gjerskov (S) inviterede fredag d. 9. oktober udenrigsministeren i et 
åbent samråd for at drøfte en dansk plan for implementeringen af verdensmålene. Hun foreslog, at 
vi i Danmark først skal have en baseline – altså en status for, hvor vi er nu i 2015, så vi har noget 
at måle op mod. Dernæst foreslog hun, at Danmark udarbejder to planer: en udviklingspolitisk 
plan og en indenrigspolitisk plan, samt at den danske regering hvert år gør status i form af en 
afrapportering, som gerne kan drøftes offentligt med civilsamfundsorganisationer, virksomheder 
og andre relevante parter.  

Til konferencen d. 11.-12. november vil medlemmer af Globalt Fokus og 92-gruppen, foruden at 

komme med konkrete anbefalinger til implementering af de 17 mål, også diskutere og udarbejde 

anbefalinger til, hvordan vi sikrer en ambitiøs implementering af verdensmålene i Danmark.   
 

                                                           
[1] Udenrigsministeriet (2015): Kristian Jensen: Fokus på nye verdensmål og store globale udfordringer i New 
York, 26. september 2015. Hentet d. 29. november 2015 fra http://um.dk/da/udenrigspolitik/udenrigspolitiske-
nyheder/newsdisplaypage.aspx?newsid=5cec3ccf-0d03-49e2-bfa3-83db466e84fe. 


