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FN’s 17 verdensmål blev vedtaget af verdens regeringsledere på et FNtopmøde i 2015. Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål,
som frem mod 2030 sætter kursen mod en mere bæredygtig fremtid.
FN’s verdensmål forpligter alle FN’s medlemslande til at handle. De store
nationale udfordringer, som vi står over for i dag, har både lokale, regionale
og globale konsekvenser. Derfor er det nødvendigt at løse dem i fællesskab.

Region Midtjylland
og strategisk arbejde
med verdensmål
I 2018 samarbejder Region Midtjylland med kommuner,
virksomheder og vidensinstitutioner om at lægge en ny
strategi for vækst og udvikling i regionen. Målet er at gøre
Region Midtjylland til en attraktiv og bæredygtig
vækstregion – for alle.
FN’s verdensmål bliver trædesten på den vej. Målene kan
være udgangspunkt for vækst og udvikling lokalt,
regionalt og nationalt, mens det samtidig sker med
tanke og effekt på en bæredygtig global udvikling.

Læs mere om FN’s verdensmål heri, hvor du finder en kort præsentation af de
17 konkrete mål, samt links til videre information.
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Afskaf fattigdom i alle
dens former overalt

AFSKAF
FATTIGDOM

Regeringen har vedtaget en handlingsplan for sit
arbejde med FN’s verdensmål. I Region Midtjylland har
vækstforum og regionsrådet besluttet, at verdensmålene
skal være den strategiske ramme regionens vækst- og
udviklingsstrategi fra 2019 og frem.
Dette hæfte er en gennemgang af FN’s 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling og skal tjene som inspiration til
arbejdet med den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

2
STOP SULT

3
SUNDHED
& TRIVSEL

Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og
forbedret ernæring,
og støt bæredygtigt
landbrug

Frem sundhed
og trivsel for alle
i alle aldre

Antallet af mennesker, der lever i
ekstrem fattigdom, er halveret siden
1990, men alt for mange kæmper stadig
med at få opfyldt deres mest basale
menneskelige behov såsom adgang
til tilstrækkelig mad, rent drikkevand
og sanitet. Afskaffelsen af fattigdom
indebærer en målrettet indsats overfor
sårbare grupper, øget adgang til basale
ressourcer og tjenesteydelser samt
støtte til samfund, der er ramt af konflikter og klimarelaterede katastrofer.

Hurtig økonomisk vækst og øget
landbrugsproduktion har i de seneste
to årtier næsten halveret andelen af
underernærede mennesker. Desværre
er sult fortsat en enorm barriere for
udvikling i mange lande. Afskaffelsen af
sult kræver internationalt samarbejde
for at sikre investeringer i infrastruktur
og teknologi, som kan forbedre landbrugets produktivitet.

På trods af utrolige fremskridt dør
årligt flere end 6 millioner børn, før de
fylder 5 år, hundredvis af kvinder dør i
barselssengen, og AIDS er den største
dødsårsag blandt unge i Afrika syd for
Sahara. Disse dødsfald kunne undgås
gennem bedre forebyggelse og behandling, uddannelse, immuniseringskampagner, samt seksuel og reproduktiv
sundhed.

4
KVALITETS
UDDANNELSE

5
LIGESTILLING
MELLEM
KØNNENE

6
RENT
VAND OG
SANITET

7
BÆREDYGTIG
ENERGI

Frem kvalitetsuddannelse og
muligheder for
livslang læring
for alle

Opnå ligestilling
mellem kønnene og
styrke kvinders og
pigers rettigheder
og muligheder

Sikr at alle har
adgang til vand
og sanitet, og at
dette forvaltes
bæredygtigt

Frem adgang til
billig, pålidelig,
bæredygtig og
moderne energi
til alle

Uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede metoder for
bæredygtig udvikling. Målet skal sikre, at
alle børn fuldfører en gratis primær og
sekundær skolegang inden 2030, og at
kønsrelaterede og økonomiske uligheder fjernes med henblik på at opnå
universel adgang til en videregående
uddannelse af høj kvalitet.

Større ligestilling og en styrkelse af
kvinders rettigheder og muligheder er
afgørende for at fremskynde bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for
diskrimination mod kvinder og piger er
ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.

Vandmangel påvirker mere end 40
procent af verdens befolkning. Det er et
alarmerende tal, som forventes at øge
med de stigende globale temperaturer
forårsaget af klimaændringerne. Universel adgang til sikkert og billigt drikkevand til alle inden 2030 kræver blandt
andet, at vi beskytter og genopretter
vandrelaterede økosystemer samt investerer i infrastruktur.

Hver femte person mangler stadig
adgang til elektricitet, og fordi efterspørgslen bliver større, er der behov
for en betydelig stigning i produktionen
af vedvarende energi i hele verden.
Universel adgang til elektricitet til en
overkommelig pris inden 2030 kræver
investeringer i rene energikilder som sol,
vind og termisk energi.

8
ANSTÆNDIGE
JOBS OG
ØKONOMISKVÆKST

9
INDUSTRI,
INNOVATION &
INFRASTRUKTUR
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Frem vedvarende,
inkluderende og
bæredygtig økonomisk vækst, fuld og
produktiv beskæftigelse og anstændigt
arbejde for alle

Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur,
støt inkluderende og
bæredygtig industrialisering og frem
innovation

BÆREDYGTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUND

Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende
drivkræfter for økonomisk vækst og
udvikling. Da over halvdelen af verdens
befolkning bor i byer, bliver massetransport og vedvarende energi kun vigtigere,
og det samme bliver væksten af nye
industrier og informations- og kommunikationsteknologier.

Reducer ulighed i
og mellem lande

Den voksende ulighed kræver handling i form af vedtagelse af fornuftige
politikker, der vil styrke de laveste indkomstgrupper og fremme en større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race eller etnicitet.
Ulighed er et globalt problem, som
kræver globale løsninger. Det indebærer
blandt andet en forbedring af regulering
og overvågning af de finansielle markeder
og institutioner.

Gør byer og lokalsamfund inddragende,
sikre, modstandsdygtige og bæredygtige

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor nu i byområder. Bæredygtig
udvikling kan kun opnås, hvis vi ændrer
den måde, vi bygger og styrer vores
byrum på. At gøre byer sikre og bæredygtige betyder at garantere adgang til
sikre og billige boliger samt opgradere
beboelse i slumkvarterer. Der kræves
også investeringer i infrastruktur og
grønne offentlige rum.

MINDRE
ULIGHED
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Målet søger at fremme vedvarende
økonomisk vækst ved at skabe højere
produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige
for iværksætterkultur og jobskabelse, er
nøglen til dette. Samtidig er det vigtigt
at udrydde tvangsarbejde, slaveri og
menneskehandel.
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Frem bæredygtigt forbrug
og produktion

ANSVARLIGT
FORBRUG OG
PRODUKTION

13
KLIMAINDSATS

14
LIVET I
HAVET

15
LIVET PÅ
LAND

Hurtig indsats for
at bekæmpe klimaforandringer og
dens indvirkninger

Bevar og sikr bæredygtig udnyttelse af
verdenshavene og
andre have samt
marineressourcer

Beskyt, genopret og
støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer
og af skove, bekæmp
ørkendannelse, stands
jordforringelser og
tab af biodiversitet

Økonomisk vækst og bæredygtig
udvikling kræver, at vi reducerer vores
fodaftryk på naturen ved at ændre den
måde, vi producerer og forbruger vores
varer og ressourcer på. Effektiv styring
af vores naturressourcer og måden vi
bortskaffer giftigt affald og forurenede
stoffer er vigtige målsætninger for
at opnå målet. Derfor er det vigtigt at
tilskynde virksomheder og forbrugere til
at genbruge og reducere mængden af
affald.

Alle lande i verden kan se de drastiske konsekvenser af klimaforandringerne. Endvidere forårsager den globale opvarmning langvarige ændringer i vores
klimasystem. Hvis den politiske vilje er til
stede, og den kombineres med en bred
vifte af tekniske foranstaltninger, er
det muligt at begrænse klimaforandringerne. Men det kræver en øjeblikkelig
kollektiv indsats.

Verdenshavene - deres temperatur,
kemi, strøm og liv - driver de globale
systemer, som gør jorden beboelig for
mennesker. Håndteringen af denne
livsvigtige ressource er afgørende for
menneskeheden som helhed, men også
for afbødningen af klimaforandringernes
konsekvenser. Blandt andet er overfiskning og havforurening nogle af
udfordringerne.

Vores liv er afhængig af jorden i
forhold til ernæring og levebrød. For
eksempel leverer planteliv 80 procent
af vores kost, og landbruget er en vigtig
økonomisk ressource og middel til
udvikling. Derudover er målet vigtigt
for at afbøde klimaforandringernes
konsekvenser.

16
FRED,
RETFÆRDIGHED
OG STÆRKE
INSTITUTIONER

17
PARTNERSKABER
FOR HANDLING

Støt fredelige og inkluderende samfund, sikr
adgang til retfærdighed for alle og opbyg
effektive, ansvarlige og
stærke institutioner
på alle niveauer

Styrk det globale partnerskab for handling
og øg midlerne til at
nå målene

Målet skal sikre, at alle former
for vold reduceres, og at der gennem
samarbejde med regeringer og lokalsamfund findes varige løsninger på
konflikter og usikkerhed. Styrkelse af
retsstatsprincipper og fremme af menneskerettigheder er helt centrale for
denne proces.

Verdensmålene kan kun realiseres
gennem et stærkt globalt engagement
og samarbejde. Verden i dag er tættere
forbundet end nogensinde før. Bedre
adgang til teknologi og viden er en vigtig
måde at dele ideer og fremme innovation.
Desuden vil fremme af international
handel og støtte til øget eksport fra
udviklingslandene bidrage til et fair og
åbent handelssystem.

FOR MERE INFORMATION OM
FN´s 17 verdensmål:
www.un.dk/da/om-fn/verdensmaalene
www.globalgoals.org
Regional Udvikling, Region Midtjylland:
www.ru.rm.dk
www.vmvm.dk
Regeringens handlingsplan:
www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/handlingsplan-for-fns-verdensmaal/
Regeringens første afrapportering:
www.regeringen.dk/nyheder/danmark-parat-til-fn-eksamen-i-verdensmaal/
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