
 
 

Pressemeddelelse           september 2016 

Tusindvis af frivillige går på gaden for Verdensmålene 

Verdensmål? Siger det dig noget? For et år siden vedtog alle verdens nationer den mest ambitiøse plan for 

den globale udvikling nogensinde set: FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.  

De 17 mål er en plan for, hvordan vores klode skal se ud i 2030: Vi skal gøre en ende på fattigdom og sult 

over alt, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer. Vi skal alle – kort sagt – kunne leve et godt liv nu 

og samtidig give verden videre i ordentlig stand til vores børn. 

Men hvordan skal vi kunne holde vores politiske ledere op på deres løfte, hvis ingen kender til det? Ifølge 

Epinion kender næsten hver 5. dansker allerede til Verdensmålene. Det er positivt, men Verdens Bedste 

Nyheder har nu sat sig for, at ALLE skal kende til de nye mål.  

Behov for ”Magtesløshedsbekæmpere” 

Fredag morgen d. 9. september kan morgenfriske danskere derfor få Verdensmåls-juice fra Rynkeby og 

Verdens Bedste Nyheder-avisen på cykelstier, togstationer og centrale pladser i hele landet. Verdens 

Bedste Morgen bliver traditionen tro ikke kun et samlingspunkt for tusindvis af frivillige danskere. Den 

forener også igen i år en lang række politikere på tværs af partipolitiske skel. Udenrigsminister Kristian 

Jensen har været fast avis-uddeler i årevis sammen med Verdens Bedste Nyheder. Og det er han også i år. 

”Verdensmålene er i virkeligheden verdens bedste nyhed. De kan være med til at forandre livet for 

milliarder af mennesker. Derfor er det helt indlysende, at vi skal engagere os i dem og få så mange som 

muligt til at gøre det samme”, siger udenrigsministeren om sin deltagelse. 

Også Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen har hvert år delt Verdens Bedste Nyheder ud til danskerne 

lige siden initiativets start i 2010. 

”Verdens Bedste Nyheder er magtesløshedsbekæmpere. De skaber håb og udsyn, og det er der brug for”, 

siger hun. 

Verdenstime til danske skolebørn 

I hele ugen op til morgeneventen underviser folkeskoler og ungdomsuddannelser over hele landet deres 

elever i netop Verdensmålene som en del af undervisningsprojektet ’Verdenstimen’. 

”FN’s Verdensmål er for os alle, men de handler især om de unge generationer, der vil være voksne, når vi 

når deadline i 2030. Det er deres fremtid, og de kan selv være med til at forme den. Det lærer de om i 

Verdenstimen,” forklarer Thomas Ravn-Pedersen, sekretariatsleder i Verdens Bedste Nyheder. 



 
 

 

Kort om Verdens Bedste Morgen 

Verdens Bedste Nyheder har lavet morgenevent hver september side 2010. Der er over 150 
uddelingssteder i hele Danmark og Grønland. Over 1500 frivillige deler aviser ud, herunder fem borgmestre 
og 30 folketingspolitikere fra hele det politiske spektrum.  
 
Også resten af Europa får Verdens Bedste Nyheder som en del af et samarbejde med EU-kommissionen. 18 
EU-lande laver en event med avis-uddeling i lighed med Danmark, og alle 28 EU-lande får en Verdens 
Bedste Nyheder avis på eget sprog.  
 
Udenrigsminister Kristian Jensen deler for 6. år i træk ud sammen med Enhedslistens Johanne Schmidt-
Nielsen i det indre København. 
 
Repræsentanter fra 8 ambassader deler sammen med FN-forbundet ud ved Kongens Nytorv i København. 
De repræsenterer: England, Irland, Armenien, Cypern, Australien, Sydafrika, Slovenien og Iran. 
 
I Søndermarken i Valby holder vi i samarbejde med Ungdommens Folkemøde og Roskilde Festival en stor 
morgenfest, hvor ungdomspolitikere fra RU, ÅU, SFU og DSU også deltager. Se festens facebookside her.  
 
På Rådhuspladsen København deler tre borgmestre Verdens Bedste Nyheder ud: Anna Mee Allerslev (R), 
Pia Allerslev (V), Morten Kabell (Ø). 
 
Klik på kortet her for at se alle uddelingsstederne i landet og hvilken organisation, skole eller virksomhed 
der er arrangør. 
 
Kort om Verdenstimen 

Verdenstimen er en del af den globale kampagne The World’s Largest Lesson. I Danmark har Verdens 

Bedste Nyheder taget initiativ til Verdenstimen, der hvert år i september udbreder kendskabet til 

Verdensmålene på skoler og ungdomsuddannelser i Danmark i samarbejde med en række danske NGO’er. 

Læs mere om Verdensmålene. 

Kontakt: Sophie Rytter, redaktør og medieansvarlig i Verdens Bedste Nyheder.  

Tlf. 22 27 54 57/sjry@dca.dk.  

Download pressefotos.  

Download årets kampagneplakat. 
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