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Præsentation

• UNDP – hvem er vi & hvad laver vi 

• FN’s nye udviklingsmål for bæredygtig udvikling

• Kan vi nå målene? 

• Status check: verdens udviklingstilstand



UNDP’s mandat & arbejde

• Bæredygtig menneskelig udvikling

• Integreret løsninger på social, øko & 

miljøudvikling 

• Største FN udviklingsorganisation

• Mandat/budget/globalt rækkevidde

• Formand for FN’s Udviklingsgruppe (New York) 

& koordinerer FN’s arbejde på landeniveau

• Central for effektiv FN indsats





2030 Dagsordenen: Ambitiøs, 

transformativ and universel

• ALLE SKAL MED DENNE GANG; afskaffelse af 

fattigdom og mere ambitiøse og kvalitative mål for 

uddannelse, sundhed, og ligestilling 

• INTEGRERET UDVIKLINGSDAGSORDEN; social, 

økonomisk og miljømæssig udvikling, samt fred og 

sikkerhed er tæt forbundet, og kræver integreret 

løsninger for at sikre holdbare resultater

• UNIVERSEL; gælder for alle lande – ingen lande har 

opnået fuld bæredygtighed; eksplicit anerkendelse af 

behov for fælles indsats overfor nutidens globale 

udfordringer



UNDP/UNDG – spydspids for 

implementering af de nye 

verdensmål 

• Politisk koordinator og administrativ understøtter for hele FN’s 

udviklingssystem på globalt og nationalt plan. Sikrer en sammenhængende

og effektiv FN støtte til medlemslande, herunder implementering af MAPS (se 

næste slide).

• Med sit brede mandat, tilstedeværelse i ca. 170 lande, og mange års erfaring

i integreret tilgang til bæredygtig menneskelig udvikling, kan UNDP tilbyde

afprøvet løsningsmodeller og global vidensdeling. 

• UNDP har særlig erfaring og programstyrke i fattigdomsbekæmpelse, ulighed

og god regeringsførelse (mål 1, 10 & 16), FN’s største

implementeringspartner på miljø og klimaområdet.

• UNDP bidrager til at styrke syd-syd samarbejde og andre nye typer

partnerskaber herunder med private sektoren.

• UNDP støtter medlemslande til forbedring af dataindsamling og kvalitet, 

måling af fremskridt.

• Oprettelse af multidonor SDG implementeringsfond undervejs



MAPS - FÆLLES FN STRATEGI

Mainstreaming

• Integrering af de nye 
verdensmål i nationale 
udviklingsplaner og 
budgetter

Acceleration

• Identificering og 
analyse af flaskehalse 
og ‘drivers’ af udvikling

• Prioriteret indsats 
med fokus på 
synergieffekter, 
partnerskaber

Policy Support

• Rådgiving og støtte til
kapacitetsopbygning
baseret på FN’s 
komplementære
mandater og globale
vidensnetværk



EXCITED?



Kan vi nå målene?



Status check: Hvordan

går det egentlig i

verden?



Hvor stor andel af jordens 

befolkning lever i dag i ekstrem 

fattigdom?

a) 10 procent

b) 30 procent

c) 50 procent



Fald i fattigdom siden 1990



Hvor lang er 

gennemsnitslevealderen i 

verden?

a) 50 år

b) 60 år

c) 70 år





Hvor mange børn i 

udviklingslandene går i skole?

a) 3 ud af ti børn

b) 5 ud af ti børn

c) 9 ud af ti børn





Hvilket land har størst andel af 

kvindelige 

parlamentsmedlemmer?

a) Sverige

b) Japan

c) Rwanda



Hvor mange børn får kvinder i 

gennemsnit?

a) 8 børn

b) 5 børn 

c) 2 børn





Hvor meget af 2015-målene nåede vi?



Børnedødelighed





Reddede liv fra HIV, Malaria & 

Tuberkulose





HISTORISKE STORE 

UDVIKLINGSFREMSKRIDT 

SIDEN 1960

UDVIKLING 1960 2015

Befolkningsstørrelse 3 milliarder 7 milliarder

Levealder 50 år 70 år

Antal barn per kvinde 5 børn 2,4 børn

Børnedødelighed 18% 4.3%

Ekstrem fattigdom 60% 14%



Den globale bistand er steget til 

135 milliarder dollars (2014). 

Hvor meget er verdens 

militærudgifter?

a) 80 milliarder dollars

b) 800 milliarder dollars

c) 1800 milliarder dollars



Kan vi nå målene?
• Hvor ligger ansvaret for 

forandring?

• Hvordan kan du og dine 

elever bidrage?



Tak!

www.undp.org

www.undp.dk

Twitter: @UNDP_Danmark


