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Hvad er Verdensmålene for 
Bæredygtig Udvikling?
Den 25. september 2015 vedtog verdens regerings-
ledere på FN topmødet i New York en hidtil uset  
ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. 
Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem 
til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig  
udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor 
på. 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som  
forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe 
fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre 
god uddannelse og bedre sundhed til alle,  
anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk 
vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred,  
sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke 
internationale partnerskaber. Den nye dags- 
orden anerkender således, at social, økonomisk og 
miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og  
internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at 
det kræver en integreret indsats at opnå holdbare 
udviklingsresultater.

Bygger videre på 2015-målene
De nye verdensmål for bæredygtig udvikling (Global 
Goals for Sustainable Development) bygger videre 
på resultaterne af de otte såkaldte 2015-mål  
(Millennium Development Goals), som havde dead-
line ved ud-gangen af 2015. 2015-målene har vist os, 
at det er muligt at opnå resultater, hvis den politiske 
vilje er til stede, og vi opstiller klare mål og prioriterer 
vores ressourcer derefter. Modsat hvad mange tror, 
er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år. 
Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet fra hele 
47% til 14%, ni ud af ti børn i udviklingslandene ind-
skrives i dag i grundskole, og dobbelt så mange børn  
overlever deres fem års fødselsdag. 45% færre  
kvinder dør i forbindelse med graviditet og fødsel, to 
milliarder mennesker har fået adgang til forbedret 
drikkevand, og millioner af menneskeliv er blevet 
reddet p.g.a. bedre forebyggelse og behandling af 
smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og 
HIV/AIDS.
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Alle skal med denne gang!
De nye verdensmål vil færdiggøre 2015-målene og 
gå endnu længere. De vil én gang for alle udrydde 
fattigdom og sult i verden. Alle har ret til et værdigt 
liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og 
ressourcer til at gøre det muligt.  

Universelle mål
De nye verdensmål vil gælde for alle lande - både 
rige og fattige - med højde for landenes forskellige 
udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor 
i dag, som bl.a. social, økonomisk og politisk margin-
alisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, 
fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, eller 
ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, 
miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre 
regeringer, de er alle nationale udfordringer med 
store regionale og globale konsekvenser, og er derfor 
nødvendige at løse i fællesskab.

Baseret på den mest omfattende  
globale konsultationsproces 
Verdensmålene er resultatet af tre års diplomatisk  
arbejde, som fik startskud ved Rio+20 topmødet 
i 2012. De er baseret på den mest omfattende og 
gennemsigtige globale konsultationsproces i FN’s 
historie. Udover den mellemstatslige Åbne Arbejds-
gruppe, FN Generalsekretærens høj-niveau panel, 
bidrag fra civilsamfundet, privatsektoren og FN  
systemet, er der gennemført over hundrede  
nationale og elleve globale tematiske konsultationer, 
samt en direkte online survey MyWorld, hvor mere 
end otte millioner mennesker verden over har givet 
deres mening til kende. Den omfattende konsulta-
tionsproces har sikret offentlig indflydelse og bredt 
ejerskab, som er afgørende elementer, når den nye 
dagsorden skal omsættes til handling over de kom-
mende 15 år.   

UNDP og de nye verdensmål 
UNDP er en central aktør i den nye  
udviklingsdagsorden. UNDP er den største 
FN udviklingsorganisation med mandat til at 
fremme bæredygtig  menneskelig udvikling, 
og har et globalt netværk med program-
indsatser i mere end 170 lande. UNDP har 
en særlig relevant rolle i implementeringen 

af målene i kraft af sine 50 års praktiske erfaring med 
fremme af bæredygtig menneskelig udvikling i verden, 
og sin strategiske og koordinerende rolle i FN’s  
udviklingssystem. På områder som fattigdoms-
bekæmpelse, reducering af ulighed,  inklusiv og bære-
dygtig vækst, adgang til energi, samt fred og sikkerhed, 
har UNDP særlig stærke kompentencer og et bredt 
erfaringsgrundlag at bygge på. 
 
UNDP har deltaget aktivt i hele defineringsprocessen af 
de nye verdensmål og var initiativtager til den  
omfattende globale konsultationsproces, der gik forud. 
Som formand for FN’s Udviklingsgruppe (UNDG), vil 
UNDP fortsat spille en ledende rolle i samarbejdet  
mellem FN’s udviklingsorganisationer, og dermed være 
med til at sikre en effektiv og koordineret indsats af FN 
systemet. 

Læs mere om UNDP på www.undp.org / www.undp.dk

FN byen i København
I Danmark er FN repræsenteret 
med ti organisationer og ca. 

1550 ansatte, som er samlet under et tag i FN byen:  
FN’s  Udviklingsprogram – UNDP, FN’s Befolkningsfond –   
UNFPA, FN’s Fødevareprogram - WFP, FN’s Kvindeorgani-
sation - UN Women, Verdenssundhedsorganisationen 
- WHO, FN’s Børnefond - UNICEF, FN’s Organisation for 
Projektgennemførelse - UNOPS, FN’s Miljøprogram – 
UNEP, FN’s Organisation for Industriel Udvikling - UNIDO, 
og FN’s Flygtningeorganisation - UNHCR. 

Organisationerne arbejder indenfor hvert deres mandat 
med at reducere sårbarheder og opbygge national   
kapacitet til at fremme og fastholde menneskelig   
udvikling, og har dermed alle en vigtig rolle at spille i  
implementeringen af de nye verdensmål. 
 
Læs mere om FN byen på www.un.dk Kort fortalt
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www.undp.dk

Empowered lives. 
Resilient nations. 
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“Vi er den første generation, der kan ende fattigdom, 
og den sidste, der kan forhindre de værste  

konsekvenser af klimaforandringerne.”

FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon

Mennesker
Udrydde alle former og dimensioner af fattigdom 
og sult og sikre, at alle mennesker kan udfylde 
deres potentiale i værdighed, lighed og i et sundt 
miljø.

Planet
Beskytte planeten mod nedbrydning gennem 
bæredygtigt forbrug og produktion, bæredygtig 
forvaltning af naturressourcer og hurtig handling 
på klimaområdet.

Velstand
Sikre at alle mennesker kan nyde velstand og et 
fyldestgørende liv, og at økonomiske, sociale og 
teknologiske fremskridt sker i harmoni med  
naturen.

Fred
Fremme fredelige, retfærdige og inkluderende 
samfund, som er fri af frygt og vold. Der kan ikke 
opnås bæredygtig udvikling uden fred, og ingen 
fred uden bæredygtig udvikling.

Partnerskab
Mobilisere de nødvendige midler til at gennem-
føre den nye dagsorden gennem et styrket globalt 
partnerskab, der fokuserer på de fattigste og mest 
sårbare, og med deltagelse af alle lande, alle inter-
essegrupper og alle mennesker.

Med vedtagelsen af de 17 nye verdensmål er verdens ledere fast besluttet på at opnå følgende resultater indenfor fem hovedområder:

Afskaffe alle former for fattigdom i 
verden.

Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed 
og forbedret ernæring, samt fremme 
bæredygtigt landbrug.

Sikre et sundt liv for alle og fremme 
trivsel for alle aldersgrupper.

Sikre alle lige adgang til kvalitets- 
uddannelse og muligheder for  
livslang læring.

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

Sikre at alle har adgang til vand og 
sanitet og at dette forvaltes  
bæredygtigt.

Sikre at alle har adgang til pålidelig, 
bæredygtig og moderne energi til en 
overkommelig pris.

Fremme vedvarende, inklusiv og 
bæredygtig økonomisk vækst, fuld og 
produktiv beskæftigelse, samt  
anstændigt arbejde til alle.

Bygge robust infrastruktur, fremme 
inklusiv og bæredygtig  
industrialisering og understøtte  
innovation.

Reducer ulighed i og mellem lande.

Gøre byer, lokalsamfund og  
bosættelser inkluderende, sikre,  
robuste og bæredygtige.

Sikre bæredygtigt forbrug og produk-
tionsformer.

Handle hurtigt for at bekæmpe  
klimaforandringer og deres  
konsekvenser.

Bevare og sikre bæredygtig brug af 
verdens have og deres ressourcer.

Beskytte, genoprette og støtte bære-
dygtig brug af økosystemer på land,  
bekæmpe ørkendannelse, standse 
udpining af jorden og tab af  
biodiversitet.

Støtte fredelige og inkluderende  
samfund. Give alle adgang til  
retssikkerhed og opbygge effektive, 
ansvarlige og inddragende  
institutioner på alle niveauer.

Styrke det globale partnerskab 
for bæredygtig udvikling og øge 
midlerne til at nå målene.
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