August 2016

Pressemeddelelse
Invitation til lancering af nyt spændende læringssite www.verdensmålene.dk og
bogen Bliver verden bedre?
Den 1. september 2016 kl. 13-15:30 i FN Byen, Marmorvej 51, 2100 København Ø
FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er den hidtil mest ambitiøse plan for verdens fremtid.
Inden 2030 skal fattigdom og sult høre fortiden til, alle skal have adgang til uddannelse, sundhed og
ordentlige job, og vi skal have fundet løsninger til at passe bedre på naturen og klimaet. For at
komme i mål er der brug for at alle, inklusiv danske børn og unge, kender til planen, så de kan være
med til at føre den ud i livet over den næste 15 år.
Som bidrag til denne store opgave er FN’s Udviklingsprogram UNDP, Globale Gymnasier og MS
Actionaid gået sammen, og har leveret et nyt læringssite om Verdensmålene målrettet danske
gymnasieklasser, så de nemt kan sætte verden på skoleskemaet.
Læringssitet leverer detaljeret baggrundsinformation om den nye 2030 Dagsorden og hvert af de 17
mål, som tilsammen udgøre verdensmålene. Det indeholder desuden konkrete
undervisningsøvelser til brug i en lang række fag som bl.a. samfundsfag, historie, naturgeografi,
dansk, engelsk og biologi.
Et kerneelement i det nye læringssite er UNDP’s bog Bliver verden bedre?, som på enkel vis
forklarer centrale spørgsmål omkring udvikling, og stiller skarpt på verdens udviklingstilstand og de
enorme fremskridt, der er opnået gennem de sidste årtier. Det er nemlig vigtigt at vide, at der er
sket store udviklingsfremskridt de sidste 25 år og det faktisk er realistisk at nå målene inden 2030.
De tre samarbejdspartnere har fornøjelsen af at invitere til lanceringen af det nye læringssite og
bogen, og byder på et blandet program med masser af fagligt indhold, ungdomsdebat og
underholdning.
For tilmelding og yderligere information kontakt Mette Fjalland, FN’s Udviklingsorganisation UNDP,
mette.fjalland@undp.org, Tlf: +45 4533 6008 / mobil: +45 5183 6228

