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Du sidder med en kort fortælling om, hvad FN’s 17 Verdensmål går ud på, og hvor langt 
vi er nået i Danmark og internationalt.

Verdensmålene blev vedtaget af alle verdens lande i 2015, og de sætter retning for, 
hvordan verden skal udvikle sig frem mod 2030. 

Kort sagt skal vi afskaffe ekstrem fattigdom, mindske ulighed og bremse klima- 
forandringerne. Målene er globale, og de gælder således både ude i verden og  
herhjemme.

I 2020 blev der på baggrund af 6.000 inputs fra borgere, virksomheder, civilsamfund, 
myndigheder og vidensinstitutioner identificeret 197 danske målepunkter gennem 
projektet ‘Vores Mål’, der giver en indikation af, om Danmark flytter sig tættere på 
eller længere væk fra Verdensmålene. 

Projektet blev sat i søen af det uafhængige 2030-panel, som er nedsat af Folketinget. 
Danmarks Statistik har drevet projektet og sikret målepunkternes kvalitet og validitet.

På baggrund af det store arbejde har Verdens Bedste Nyheder lavet denne udgivelse. 

Her får du et kort overblik over nogle af de vigtigste tendenser for Verdensmålene i 
Danmark og globalt.

På vej mod Verdensmålene



Verdensmål 1

Andelen af ekstremt fattige er raslet ned, men 
der er stadig lang vej til at afskaffe fattigdom

Det første af de 17 
Verdensmål handler 
om at afskaffe fat-

tigdom. I praksis betyder 
det, at alle mennesker skal 
have mindst 1,90 dollars om 
dagen at leve for. Samtidig 
skal andelen af fattige men-
nesker, som har lidt mere 
end 1,90 dollars om dagen, 
men stadig kæmper med 
at få mad på bordet og rent 
tøj på deres børn, halveres. 
Heldigvis er fattigdommen 
på verdensplan raslet ned 
gennem den seneste genera-
tion. I 1990 levede godt hver 
tredje person på jorden i eks-

trem fattigdom – i 2019 var 
det hver tiende1. Det svarer til 
omkring 730 millioner men-
nesker. Nedlukningerne af 
verden som følge af corona- 
pandemien har dog betydet, 
at den globale ekstreme fat-
tigdom nu igen er steget 
med cirka 97 millioner per-
soner, hvilket næsten skruer 
kampen mod fattigdom til-
bage til 20172. Omvendt kan 
fortsat økonomisk udvikling, 
udviklingshjælp og sociale 
sikkerhedsnet være med til 
at give de fattigste en vej ud 
af fattigdommen. 

1990

2019

Hver tredje person  
levede i ekstrem 
fattigdom.

På blot en 
generation  
faldt det til  
hver tiende.
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I Danmark levede cirka 65.000 
børn i relativ fattigdom i 2020. 
Det kan betyde, at de lider 
materielle afsavn eller ikke kan 
gå til fritidsaktiviteter eller 
holde børnefødselsdag.

Danske børn i fattigdom er  
næsten fordoblet på 20 år

Selvom der næsten ikke 
findes ekstrem fattig-
dom i Danmark, så findes 
der relativ fattigdom. 
Relativ fattigdom måles 
ud fra den nationale fattig-
domsgrænse, som er den 
mindste indkomst, man 
kan leve et værdigt liv for 
i Danmark. I 2020 var der 

241.700 danskere i rela-
tiv fattigdom3, hvilket 

er et fald på 8.000 fra 
året før. I Danmark 
er der særligt fokus 

på fattigdom blandt børn, 
og det vurderes, at cirka 
56.500 børn levede under 
den nationale fattig-
domsgrænse i 2020 – et lille 
fald i forhold til 2019, men 
næsten en fordobling siden 
20014. Når et barn vokser op 
i fattigdom i Danmark, kan 
det for eksempel betyde, 
at barnet lider materielle 
afsavn eller for eksempel 
ikke har mulighed for at gå 
til fritidsaktiviteter eller 
holde børnefødselsdag. 

“
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Krig og klimaforandringer  
betyder, at sult i verden stiger

Verdensmål 2

lioner6 mennesker, der hver 
aften må gå sultne i seng. 
Faktisk er antallet af menne-
sker, som sulter, vokset med 
118 millioner mennesker fra 
2019 til 20207 på grund af 
klimaforandringer, corona- 
nedlukninger og væbnede 
konflikter i blandt andet 
Syrien og Yemen. Den 
udvikling sigter Verdensmål 
2 efter at vende. 

Verdensmål 2 hand-
ler om, at ingen 
mennesker skal 

sulte, og at der skal være god, 
sund og bæredygtig mad til 
alle. Siden år 2000 er ande-
len af verdens befolkning, 
der sulter, faldet fra 13 pro-
cent til cirka 9,9 procent5. Det 
er et stort skridt i den rig-
tige retning, men det bety-
der samtidig, at der stadig 
er mellem 720 og 811 mil-

Siden årtusindskiftet er andelen af 
verdens befolkning, der sulter, faldet 

fra 15 procent til cirka 9 procent.
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I en dansk sammenhæng 
handler målet især om, at 
flere skal spise sundt, og at 
alle skal have råd til god og 
varieret kost. Tal fra 2017 
viser, at kun 17,5 procent 
af danskerne spiser deci-
deret sundt, og at 66,5 pro-
cent af danskerne spiser 
en blandet kost, som har 
både sunde og usunde ele-
menter. Det tegner et lun-
kent billede af danskernes 

madvaner. Både i Danmark 
og på verdensplan fører 
usund kost hvert år til en 
række problemer for både 
borgere og samfund. Blandt 
andet livsstilssygdomme 
og problemer med koncen-
tration og læring. Samtidig 
er Danmarks intensive 
landbrugsproduktion ikke 
bæredygtig, og både miljø 
og klima bliver voldsomt 
belastet. 

17,5%
af danskerne spiser decideret  
sundt, viser tal fra 2017.

Kun

Danskerne har lunkne madvaner
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På en generation er levealderen 
steget med otte år

Verdensmål 3

Verdensmål 3 handler 
om, at alle menne-
sker i alle aldre skal 

have mulighed for et godt 
helbred – både fysisk og 
psykisk. Inden 2030 skal der 
være gjort en ende på epi-
demierne aids, malaria og 
tuberkulose, og alle i verden 
skal have adgang til vac-
ciner og en grad af universel 
sygesikring. På verdensplan 
er der sket store fremskridt 
de seneste år. I dag lever 
mennesker i gennemsnit 
mere end otte år længere 
end i 19908. I samme periode 
er andelen af børn, der dør, 
før de er fyldt fem år, mere 
end halveret9, og andelen af 

Siden 1990 er 
andelen af børn, der 

dør, før de er fyldt 
fem år, halveret, og 

andelen af mødre, der 
dør i barselssengen, 

er faldet med 38 
procent mellem 
2000 og 2017.

mødre, der dør i barselssen-
gen, er faldet med 38 procent 
mellem 2000 og 201710. Men 
Verdensmål 3 hænger tæt 
sammen med Verdensmål 1: 
Hvis vi skal komme dårligt 
helbred til livs, må vi også 
bekæmpe fattigdom. Med 
fattigdom følger nemlig 
dårlig hygiejne og mang-
lende adgang til medicin, 
som er afgørende for, om 
man dør af sygdomme som 
hiv, diarré og lungebetæn-
delse, der godt kan behand-
les. Samtidig skal der findes 
mange flere penge til indsat-
serne mod hiv, tuberkulose 
og malaria, hvis målene mod 
dem i 2030 skal nås.



I Danmark har alle ret til 
at blive behandlet gen-
nem den offentlige syge-
forsikring. I en dansk 
sammenhæng handler 
Verdensmål 3 derfor især 
om at bekæmpe ulighed 
i sundhed, styrke mental 
sundhed, bekæmpe kræft 
og kroniske sygdomme 
samt at forebygge tobaks-
rygning og stof- og alkohol-
misbrug. På flere områder 
går det godt for sundhed 
og trivsel i Danmark. Siden 
2015 er den gennemsnitlige 
levealder for både mænd og 
kvinder steget med cirka ét 
år, lidt færre danskere tager 
psykofarmaka og andelen 
af danskere, der overlever 
kræft, er steget svagt men 
støt siden 2015. 

Vi skal sikre den lige 
ret til sundhed

9
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Verdensmål 4

Lige mange piger og drenge  
kommer på skolebænken 

Verdensmål 4 hand-
ler om, at alle skal 
have adgang til god 

uddannelse og mulighed for 
livslang læring. Selvom alle 
Verdensmål hænger sam-
men, så er mål 4 om kvalitet-
suddannelse til alle måske 
alligevel det vigtigste af 
målene. Det mener de 10 
millioner mennesker, der be- 
svarede FN’s online afstemn-
ing om hvilket Verdensmål, 
der var vigtigst for dem og 
deres familie, i hvert fald. På 
verdensplan går det held-
igvis fremad på den lange 
bane. Hvor det i 1970 kun var 
cirka 75 procent af verdens 
befolkning, der gennem-
førte grundskolen, steg tallet 

til over 80 procent i firserne, 
og fra 2000 steg tallet igen, 
så over halvfems procent af 
verdens børn i dag gennem-
fører11. Hvor det tidligere 
oftere var drengene, der fik 
muligheden, er der nu næsten 
lige mange drenge og piger, 
der starter i skole12. Men coro-
na-nedlukningerne har ramt 
skoler og skolebørn verden 
over med kolossal kraft. FN’s 
Børneorganisation UNICEF 
kalder pandemien for den 
største uddannelseskrise 
nogensinde. Nedlukningerne 
har ramt flere end 1,6 milli-
arder elever og studerende, 
og læringstabet har været 
både enormt og ulige13.

1970

2020

Cirka 75 procent 
af verdens børn 
gennemførte 
grundskolen.

Nu er det 90 
procent, og der 
er næsten lige så 
mange piger som 
der er drenge, 
der gennemfører 
grundskolen.



Det danske skolesystem er 
internationalt anerkendt for 
at være et af de bedste og 
mest lige i verden. Men også i 
Danmark er der udfordringer 
i skolesystemet. I en dansk 
sammenhæng er der fokus på 
at bryde den negative sociale 
arv, så de børn, der kommer 
fra bogligt svage hjem, også 
får en uddannelse. Flere skal 
også videreuddanne sig og 
tage en erhvervsuddannelse. I 
dag er omkring 45.000 danske 
unge mellem 15 og 24 år hver-
ken i gang med en uddannelse 
eller i arbejde, og selvom det 
er et lille fald i forhold til de 
foregående år14, så er andelen 
stadig næsten dobbelt så høj 
som den danske målsætning 
for de unge. 

I Danmark er 45.000 
unge uden uddannelse 
eller arbejde
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Verdensmål 5

Færre barnebrude og flere kvinder i parlamenter: 
Langsom fremgang for ligestillingen

Halvdelen af jor-
dens befolkning er 
kvinder, men det 

er ikke altid, at de kan del-
tage på lige fod i samfun-
det og bestemme over egen 
krop og egne liv. Det skal det 
femte Verdensmål ændre. 
Målet sigter mod, at kvinder 
og piger skal have samme 
muligheder og rettigheder 
som mænd, og at al køns-
baseret vold skal stoppe 
inden 2030. Selvom det er 
store ord, så går udviklin-
gen stille og roligt fremad på 
flere områder. Eksempelvis 
kommer der langsomt flere 
kvinder i verdens parla-
menter15, og i de seneste ti 
år er andelen af børneægte- 

skaber i verden faldet med 
15 procent, så det i dag ikke 
længere er hver fjerde pige, 
der bliver gift, før hun fylder 
18 år, men ’kun’ hver femte16. 
Så der er fremskridt, men vi 
er ikke i nærheden af at være 
færdige med ligestillingen.

Det er nu ‘kun’ hver femte 
pige i verden, der bliver 
gift, før hun fylder 18 år. 

For ti år siden var det 
hver fjerde.
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Færre barnebrude og flere kvinder i parlamenter: 
Langsom fremgang for ligestillingen

I Danmark er mænd og 
kvinder næsten lige i for-
hold til loven. Men der kan 
være langt fra formelle 
rettigheder til reel lighed, 
og derfor handler målet 
i en dansk kontekst især 
om at mindske den skjulte 
ulighed. For eksempel skal 
der flere kvinder i professor- 
og lederstillinger, og så skal 
kvinder have lige så meget 
i løn som mænd. Ifølge tal 
fra 2018 er kun omkring 

19 procent af topcheferne 
i Danmark kvinder, og det 
tal har næsten stået stille 
siden 2015. I snakken om 
ligestilling er det vigtigt 
at huske, at mænd også 
er udsat for ulighed på en 
række områder. For eksem-
pel er mænd i større risiko 
for at begå selvmord17, flere 
mænd end kvinder er hjem-
løse18 og flere mænd bliver 
udsat for vold uden for 
hjemmet19.

større sandsynlighed for, at en 
mand bliver leder end en kvinde.

Der er 50%

Store ubalancer i ligestillingen i Danmark 

13
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Verdensmål 6

Rent vand og ordentlige toiletter  
redder millioner af børneliv

Verdensmål 6 siger, 
at alle mennesker i 
verden skal have lige 

adgang til drikkevand, san-
itet og hygiejne, hvilke også 
indebærer ordentlige toilet-
forhold og kloakering. Det er 
samtidig uhyre vigtigt, hvis 
vi vil opnå Verdensmål 3 om 
sundhed for alle, da rent vand 
og sanitet er en af de vigtig-
ste forudsætninger for sund-
hed – dårlige toiletforhold 
og urent drikkevand fører 
eksempelvis til diarré, der er 
en af de største dødsårsager 
globalt, især for børn. I 2019 
døde flere end 1.300 børn 
hver eneste dag på grund af 
diarré20. På verdensplan har 

der været fremgang: I dag 
har tre ud af fire mennesker 
nu adgang til rent vand21, 
og over halvdelen af jordens 
befolkning har nu ordentlige 
sanitære forhold22. Det bety-
der også, at antallet af døds-
fald fra diarrésygdomme er 
halveret siden 199023. Men 
der skal mere fart på, hvis 
verden skal nå målet inden 
2030. I verden er der nem-
lig stadig tre milliarder men-
nesker, som ikke kan vaske 
deres hænder i hjemmet24, og 
der er over en milliard men-
nesker, som fra dag til dag er 
usikre på, om de kan få rent 
vand at drikke25. 

3 mia.

1 mia.
mennesker kan ikke vaske 
deres hænder derhjemme.

mennesker er fra dag til dag 
usikre på, om de kan få rent 

vand at drikke.
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I Danmark har borgerne 
generelt stabil og lige 
adgang til rent drikkevand. 
I en dansk kontekst hand-
ler målet derfor især om 
kvaliteten af drikkevandet 
med fokus på at forhindre 
forurening af grundvandet. 
De fleste steder er grund-
vandet af god kvalitet, men 
tidligere tiders sprøjtegifte 
truer drikkevandet. Ud fra 
stikprøver kunne miljø- 
styrelsen i 2018 konstatere, 
at cirka 26 procent af grund-
vandet overskred miljø- 
styrelsens grænseværdi for 
pesticider. 

Vores grundvand er godt, men  
sprøjtegifte finder vej til drikkevandet 



Verdensmål 7

Den grønne strøm er nu  
billigere end den sorte

De seneste år har 
verden taget store 
skridt med at 

omlægge fra fossil til bære-
dygtig strømproduktion. 
Pengene strømmer væk fra 
fossile investeringer, og på 
COP26 blev deltagerlandene 
enige om at nedtrappe kul26 
og siden 2015 er tre fjerdedele 
af den planlagte udbyg-
ning af kulkraft blevet lagt 
på is27. Samtidig er der mere 
end 750 millioner menne-
sker, der ikke har adgang til 
strøm28. Derfor handler det 
syvende Verdensmål både 
om at sikre stabil elektricitet 
til alle, og at endnu mere af 

strømmen skal komme fra 
vedvarende energikilder. På 
verdensplan sker der frem-
skridt. Andelen af personer, 
der ikke har strøm, er faldet 
støt gennem den sidste gen-
eration. Adgang til energi 
er utrolig vigtig for verdens 
allerfattigste – med strøm 
i kontakten kan man holde 
butikker og skoler åbne om 
aftenen, børn kan læse lek-
tier, når solen er gået ned og 
mobiltelefoner kan lades op. 
Samtidig bliver strømmen 
grønnere og grønnere verden 
over, for vedvarende energi er 
nu ofte billigere at bygge end 
sort strømproduktion29. 

er tre ud af fire planlagte nye 
kulkraftværker blevet lagt på is.

2015Siden
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Vi er nået en tredjedel af vejen, men 
vores energi er stadig mest sort

Selvom Danmark bliver 
internationalt anerkendt 
som en frontløber i den 
grønne omstilling, er det 
stadig kun en tredjedel af 
den samlede danske energi-
forsyning, der kommer fra 
vedvarende kilder. Det skal 

vi gøre bedre. Dog er den 
danske strøm blevet mere 
klimavenlig – halvdelen af 
strømmen kom fra vind og 
sol i 2020 - og i dag udleder 
en kilowatt strøm 12 pro-
cent mindre CO2, end den 
gjorde i 2015. 

17
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Gode jobs er vejen til vækst og velstand
Verdensmål 8

Ifølge Verdensbanken bliver 
levestandarden fordoblet på 10 
år, hvis væksten er på syv procent 
hvert år. Derfor sigter det ottende 
Verdensmål efter at få væksten 
op på syv procent i verdens mindst 
udviklede lande inden 2030. 

F lere end 700 millioner 
mennesker lever sta-
dig i ekstrem fattig-

dom30. Verdensmål 8 handler 
om, at de, der har mindst, skal 
have mulighed for at arbejde 
sig ud af fattigdommen gen-
nem anstændigt arbejde – og 
med ordentlige rettigheder 
for arbejderne. Men for at 
skabe anstændige jobs skal 
der være økonomisk vækst, 
og især i verdens fattig-
ste lande. En tommelfinger- 
regel er, at levestandarden 
i et land bliver fordoblet på 
10 år, hvis væksten er på 
syv procent hvert år31. Det 
er generelt gået den rigtige 
vej: Verdensbankens data 
viser, at væksten i de mindst 

udviklede lande var over syv 
procent fra 2005-2007. Men 
siden har væksten generelt 
været faldende og svingende 
i takt med lavere råstof-
priser. Alligevel lå væksten 
stadig lidt over 5 procent i 
2019, før pandemien brød 
ud32. Dog er vækst ikke altid 
en garanti for, at verdens fat-
tigste også får gavn af den 
nye velstand. Derfor hænger 
Verdensmål 8 tæt sammen 
med Verdensmål 10 om 
at nedbringe den globale 
ulighed, så den øgede vel-
stand kommer alle samfund-
slag til gode, og især i bun-
den.

“



I Danmark har vi generelt 
økonomisk vækst og anstæn- 
dige jobs. Til gengæld skal 
vi blive mere bæredyg-
tige og udnytte vores res-
sourcer mere cirkulært, for 
Verdensmål 8 handler også 
om at afkoble vækst fra 
ødelæggelsen af miljø og 
klima. For eksempel ville 
verden skulle bruge res-
sourcerne fra hele fire jord-
kloder, hvis alle levede og 
forbrugte som danskerne33. 

Til gengæld er Danmark 
i verdensklasse, når det 
kommer til at skabe gode 
forhold for virksomheder. 
Ifølge Verdensbanken var 
Danmark verdens tredje- 
eller fjerdebedste land at 
drive virksomhed i peri-
oden 2015-2020. 

Vi skal lære at have en økonomi,  
der ikke ødelægger kloden

19
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Verden er forbundet  
af teknologi

Verdensmål 9

Mål nummer 9 virker 
måske som et af de 
Verdensmål, der er 

mest abstrakte. Men i bund 
og grund handler målet om 
at få alle lande til at løbe 
rundt på en smartere måde. 
Der kræver flere og bedre 
veje, jernbaner og havne, så 
vi nemmere kan handle med 
hinanden, og så skal alle 
have teknologisk infrastruk-
tur som internet- og tele-
fonadgang, så vi på tværs 
af lande og samfund kan 
kommunikere og dele viden. 
Industri og infrastruktur 
skal blive mere bæredyg-
tig, og forskningen skal styr-
kes. I dag lever cirka 97 pro-
cent af verdens befolkning 
i områder, hvor der er 
mobildækning34, og selv i de 

mindste landsbyer har folk 
tit adgang til mobiltelefoner, 
selvom det langt fra altid 
er en smartphone af nyeste 
model35. Det er et vigtigt 
fremskridt. Dog er der oft-
est kun dækning med basalt 
mobilnet, og to tredjedele af 
dem, som bor uden for de 
større byer, har ikke dækning 
med bredbånd (3G). Og selv 
i de områder, hvor der er 3G, 
er det ikke sikkert, at folk har 
råd til at gå online.

af verdens befolkning 
levede i 2020 i områder, 

hvor der er mobildækning. 

95%
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Danmark er  
innovativ frontløber

Verdensmål 9 handler også 
om innovation og nye 
teknologiske løsninger, 
som kan hjælpe den grønne 
omstilling på vej. Her 
klarer Danmark sig grund- 
læggende godt. Vi har for 
eksempel dobbelt så mange 
patenter på miljørelaterede 
teknologier i forhold til 
gennemsnittet i verden36, 
og i 2021 kom lidt over 
halvdelen af den samlede 
danske elproduktion fra 
vindmøller37. 
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Det tiende Verdensmål 
handler om at gøre 
den økonomiske 

ulighed mellem mennesker 
og lande mindre. I Danmark 
er der en relativt mindre for-
skel på dem, der tjener mest 
og dem, der tjener mindst, i 
forhold til resten af verden. 
I den seneste opgørelse fra 
OECD over verdens mest 
lige lande, i forhold til ind-
komst, ligger Danmark på en 
syvendeplads38. På verdens-
plan er der dog stadig meget 
at arbejde for, for uligheden 
er ekstrem og vil blive ved 
med at være ekstrem i lang 
tid fremover. Den største 
faktor for det enkelte men-
neskes levestandard er kort 
sagt, hvor det bliver født 
og af hvem. Men der kom-

mer langsomt mere og mere 
fokus på, at den ekstreme 
ulighed skal bekæmpes. Det 
skyldes blandt andet, at eks-
trem ulighed hæmmer økon-
omisk vækst og udvikling, og 
at ulighed kan føre til politisk 
uro. Konkret skal kampen 
mod ulighed måles på, at 
indkomsten for de fattig-
ste 40 procent af hvert lands 
befolkning skal stige hur-
tigere end gennemsnittet. 
Desværre har nedlukninger 
og nedgang i verdensøkon-
omien som følge af corona- 
pandemien forstærket 
uligheden, og Verdensbanken 
anslår, at uligheden mellem 
lande vil stige for første gang 
i en generation39.

7%

22%

af dem, som vokser op i 
en familie fra den laveste 
indkomstklasse, ender i 

den højeste klasse  
som voksne.

af dem, som vokser op i 
en familie fra den højeste 

indkomstklasse, ender 
også selv i den, når de 

bliver voksne.

Den største faktor for vores levestandard er, 
hvem vi bliver født af

Verdensmål 10
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Den største faktor for 
det enkelte menneskes 
levestandard er kort 
sagt, hvor det bliver 
født og af hvem.

Selvom Danmark er et af 
verdens mest lige lande, så 
vokser nogle danske børn 
stadig op i familier, hvor 
de ikke kan få hjælp til 
lektier, eller hvor der ikke 
er råd til at gå til fritids- 
aktiviteter. Det kan have 
betydning for de muligheder, 
som børnene får senere i 
livet. Ifølge tal fra 2020 
er det kun syv procent af 
dem, der vokser op i en 
familie fra den laveste ind-
komstklasse, der som vok-
sne ender i den højeste ind-
komstklasse. Modsat er 22 
procent af dem, der vokser 
op i en familie i den højeste 
indkomstklasse, også selv 

i den samme klasse, når de 
bliver voksne. Derfor hand-
ler målet i Danmark om at 
give alle lige muligheder 
og stoppe diskrimina-
tion, så ingen lades i stik-
ken. Det kunne være ved 
at mindske den negative 
sociale arv eller ved at 
bekæmpe ulighed i forhold 
til handicap eller etnisk 
baggrund. Kun 3-4 procent 
af de folkevalgte poster i 
kommuner, Folketinget og 
regioner var i 2020 besat af 
danskere med anden etnisk 
baggrund, selvom grup-
pen udgør 14 procent af  
befolkningen.

Minoriteterne er dårligt 
repræsenteret herhjemme

“



Verdensmål 11

På en generation er andelen af mennesker,  
der bor i slum, næsten halveret

F lere og flere flyt-
ter fra land til by, og 
allerede i 2050 for-

ventes det, at to tredjedele 
af verdens befolkning bor i 
byer40. Derfor er det vigtigt, 
at verdens byer og lokalsam-
fund bliver bæredygtige – 
både når det handler om 
miljø og om sociale forhold. 
Men byerne har nogle store 

udfordringer, som skal løses: 
Luftforurening, affaldshånd-
tering, manglende offen-
tlig transport, samt slum 
og andre dårlige boliger. 
Byernes problemer ses tyde-
ligt i verdens slumkvarterer, 
hvor skidt, støj og sygdomme 
er hverdagen for omkring 
1033 millioner mennesker41. 
Selvom der stadig er for 

mange mennesker i verdens 
slumkvarterer, så går det 
fremad. På verdensplan er 
andelen af mennesker, der 
lever i slum, næsten halveret 
mellem 1990 til 201842, viser 
tal fra FN. Det er især i Asien 
og Latinamerika, at andelen 
er faldet. 
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I Latinamerika er andelen 
af mennesker, der bor 
i slum, faldet fra 35 til 

20 procent siden 1990, 
og i Østasien er andelen 

næsten halveret.



I Danmark ser byernes 
problemer lidt anderledes 
ud. Herhjemme skal flere 
busser og biler køre på 
el, og så er boligpriserne 
i de store byer så høje, at 
folk uden høje indkom-
ster bliver presset ud af 
byerne. I 2019 var det for 
eksempel 12 procent af 
danskere med den laveste 
indkomst, som oplevede 
boligudgiften som en 
’tung byrde’ og 36 pro-
cent, som oplevede 
den som ’noget 
af en byrde’. Når 
danskerne går ud 
af deres boliger, 

er de til gengæld generelt 
godt tilfredse. 85,5 pro-
cent af danskerne føler sig 
nemlig trygge, når de er i 
det offentlige rum. Dog er 
andelen lidt lavere for dem, 
som bor i udsatte boligom-
råder, hvor 71 procent føler 
sig trygge i det offentlige 
rum. 

Danskerne er trygge  
i det offentlige rum
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af danskerne føler sig trygge, 
når de er i det offentlige rum.

85,5%
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Vores overforbrug skal ned, og ressourcerne 
skal cirkulere rundt igen og igen 

Verdensmål 12

I dag forbruger især de rige 
lande for meget og for 
uholdbart. En tredjedel af 

verdens mad bliver smidt 
ud, og der bliver drevet 
rovdrift på naturressourcer 
af alle slags. Verdensmål 12 
lægger ikke op til, at vi skal 
vende tilbage til stenalderen 
og helt droppe rejser og læk-
ker mad. Men vi skal fordele 
forbruget mere ligeligt mel-
lem landene. Og så skal alle 
verdens lande blive bedre til Hvis alle lande havde det samme 

forbrug som Danmark, ville vi have  
brug for 4 jordkloder.

at genanvende ressourcer, 
undgå ressourcespild og gøre 
forbruget mere bæredyg-
tigt. En del af Verdensmål 12 
handler også om at reducere 
affaldsmængderne betyde-
ligt, og at skadelige kemi-
kalier fra produktion af ting 
som mobiltelefoner, biler, tøj 
og køleskabe skal udskiftes 
med mindre skadelige stof-
fer, som ikke udledes direkte 
i miljøet. 
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I Danmark er vi langt 
fremme i forhold til at 
udvikle teknologier, som 
kan gøre produktion og 
forbrug mere bæredygtigt. 
Samtidig ligger vi helt i top 
over de lande, der forbru-
ger allermest – hvis hele 
verdens befolkning levede 
som danskerne, så skulle 
vi bruge fire jordkloder for 
at dække forbruget43. Vi er 
blandt andet storforbru-
gere af mad, tøj og elek-
tronik. Man kan derfor sige, 

Danskerne er globale storforbrugere

at vi i Danmark har et stort 
potentiale for bæredyg-
tigt forbrug, som vi skal se 
at få indfriet. Og på nogle 
områder er vi allerede godt 
på vej. Blandt andet har 
vi et meget effektivt gen-
brugssystem for flasker og 
dåser, der alene i 2020 ind-
samlede 1,7 mia. stykker 
emballage44. Og i etagebol-
iger er madspild faldet med 
24 procent per person siden 
2011. 
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Verdensmål 13

Den grønne omstilling går for langsomt, og vi 
er på vej mod næsten tre graders opvarmning

S tigende verdenshave, 
havis, der smelter på 
nordpolen, og eks-

tremt vejr som skovbrande, 
hedebølger og oversvøm-
melser. Vi ser allerede mange 
konsekvenser af, at vores 
klima forandrer sig. Derfor 
handler Verdensmål 13 om, 
at klimaforandringerne skal 
bremses, så mange fremti-
dige generationer kan leve 
gode liv på jorden. Verden 
har en plan for at komme i 
mål med den grønne omstill-
ing, men Parisaftalen fra 
2015 bygger på, at landene 
frivilligt sænker deres CO2-
udledning, og indtil videre 
har landene ikke handlet 
hurtigt nok. Forandringerne 
skal gå meget stærkere, 
hvis vi skal holde os under 

en temperaturstigning på 
to grader – og så tæt på 1,5 
grader som muligt. Men der 
sker også store fremskridt, 
indtil videre især, når det 
gælder grøn strømproduk-
tion. Vi er også ved starten af 
en stor udvikling i transport-
sektoren, og de første grønne 
løsninger til den tunge indus-
tri som eksempelvis stålpro-
duktion, der er utrolig kli-
maskadelig, bliver udviklet i 
øjeblikket. Men klimaforan-
dringerne kræver hurtig og 
vidtrækkende omlægning af 
alle aspekter af vores sam-
fund, og i øjeblikket er vi på 
vej mod næsten tre graders 
opvarmning, hvilket vil have 
enorme konsekvenser for 
livet på jorden.

3
graders global opvarmning. 
Målet er, at den gennemsnit-
lige temparatur ikke må stige 
mere end 1,5-2 grader.

Vi er på vej mod



I en dansk sammenhæng 
handler målet særligt om, 
at klima skal tænkes ind 
i politiske beslutninger 
og processer samt i plan-
lægningen af fremtidens 
byer. Og så skal vi, som alle 
andre lande, sænke vores 
CO2-udledning markant. 
Indtil videre har Danmark 

kommuner kommer til at betale over 
250 mio. kroner på grund af skader fra 
oversvømmelser om under 50 år.65
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reduceret sin drivhusgas- 
udledning med 32 procent 
siden 1990. Selvom det er 
et skridt i den rigtige ret-
ning, så er der et stykke vej 
endnu, hvis vi skal nå 70 
procents reduktion inden 
2030. Heldigvis bliver vil-
jen til forandring kun større 
i den danske befolkning. 

kommuner vil have enorme 
omkostninger, fordi kysten svinder 
ind i samme periode.

Andelen af personer, der 
selv gør noget for at ned-
bringe deres CO2-udslip, 
steg med næsten 10 procent 
mellem 2015 og 2018, og 
andelen, som tager klima-
forandringerne alvorligt, er 
i samme periode steget fra 
30 til 47 procent. 

Danskerne vågner op til klimakamp

29
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Verdensmål 14

Fiskekvoter og beskyttede områder  
virker, men vi driver rovdrift på havet

Verdensmål 14 hand-
ler om at forbedre 
og beskytte livet i 

verdens have. Der skal langt 
mindre forurening ud i 
havene, overfiskeri skal stop-
pes, og så skal vi blive meget 
bedre til at beskytte havets 
økosystemer. Desværre er 
verdenshavene ikke på ret 
kurs endnu. I dag bliver en 
tredjedel af verdens fiske-
bestande overfisket, plastik- 
forureningen er tidoblet 
siden 1980, og to tredjedele af 
havet er væsentligt forand- 
ret på grund af menne-
sker45. Omkring 40 pro-
cent af verdens have er i dag 
stærkt belastede af blandt 
andet forurening, overfisk-
ning og ødelæggelse af rev og 

andre levesteder for fisk og 
andre dyr langs kysterne46. 
Men gennem internation-
ale aftaler og håndhævelse 
af forskningsbaserede 
fiskekvoter kan vi beskytte 
havene. I 2016 indgik 57 
lande FN-traktaten Port 
States Measures Agreement, 
som forbyder piratfiskeri. 
Og flere arter af blandt andet 
hvaler47 og havskildpad-
der er blevet reddet på stre-
gen fra at uddø48. Flere lande 
har også truffet beslutninger 
om at beskytte deres hav- og 
kystområder, og der er i dag 
næsten tre gange så meget 
beskyttet havområde globalt 
som i 201049. Og der er langt 
færre olieudslip fra tank-
skibe end i 1970’erne50.



Det står ikke godt til i de 
danske farvande51. Det skyl-
des blandt andet mange år 
med hårdhændede fisk-
erimetoder, som har ødelagt 
havbunden, samt foruren-
ing med plastik og andre 
stoffer. Især med udled-
ninger fra vores intensive 
landbrug. Dog er der også 
sket sejre for det danske 
havmiljø i de seneste år. 
Siden 1989 er andelen af 
forurenende stoffer i havet 
faldet med 75 procent, 
iltsvindet været støt fal-
dende de sidste 30 år, og så 
kan de danske badegæster 
glæde sig over badevand i 
verdensklasse. 

Vi har det reneste badevand, men 
det danske havmiljø er presset

af verdens have er i 
dag stærkt belastede 

af blandt andet 
forurening, overfiskning 
og ødelæggelse af rev 

og levesteder for fisk og 
andre dyr langs kysterne.

40%
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Verdensmål 15

Vi forvandler savanner, regnskov  
og moser til marker

Det er nok gået de 
færreste forbi, at 
verdens vilde dyr 

og planter er under pres. 
Faktisk er de så pressede, at 
nogle forskere nu taler om 
en sjette masseuddøen. Ved 
seneste masseuddøen, for 
65 millioner år siden, for- 
svandt omkring 76 pro-
cent af jordens arter52, og 
det er vigtigt, at verden han-
dler nu, for den globale bio- 

diversitetskrise er drevet af 
os mennesker. Hvis man for-
estiller sig en kæmpestor 
vægt, der vejede alle menne-
sker og dyr i verden, så ville 
mennesker udgøre knapt 
en tredjedel af den samlede 
vægt, mens tamdyr som køer 
og svin ville udgøre to tred-
jedele, mens alle vilde dyr 
i hele verden kun ville veje 
sølle tre procent53. At der er 
så få vilde dyr tilbage skyl- 

des især, at mennesket i 
enorm grad har omdannet 
de vilde dyrs levesteder, som 
eng, skov og mose, til land-
brugsland54. Alt er dog ikke 
tabt endnu. Visse ikoniske 
arter er reddet fra at uddø 
takket være en målrettet ind-
sats. Blandt andet er pandaen 
langsomt på vej tilbage55, og 
flere og flere vilde tigere kan 
nu høres brøle i de indiske56  
og nepalesiske regnskove57. 

Men naturparker og fredede, 
afgrænsede landområder er 
ikke nok til at modvirke bio-
diversitetskrisen. Det kræver 
også, at vi bremser klima-
forandringerne, nedbringer 
forureningen, gør vores 
produktion bæredygtig og 
sænker vores forbrug – især 
hos os i de rige lande, hvor 
forbruget er tårnhøjt.

1/3 2/3 3%
tamdyr vilde dyrmennesker

Hvis man vejede alle mennesker og dyr på jorden, ville fordelingen se sådan ud:



Danmark klarer sig godt på 
mange af de områder, som 
Verdensmålene kommer 
ind på, men Verdensmål 
15 er ikke et af dem. Ifølge 
de nyeste tal er Danmark 
det mest intensivt opdyrk-
ede land i Europa58, og det 
monotone marklandskab 
gør det svært for mange 
planter og dyr, der har brug 
for særlige levesteder. Men 

heldigvis er der også nogle 
fremskridt for biodiversi-
teten i Danmark. Siden 1990 
er den del af landet, som 
er dækket af skov, steget 
fra 5.445 til 6.333 kvadrat-
kilometer59. Det er desuden 
blevet besluttet at oprette 
15 nye naturnationalparker 
og udlægge næsten 75.000 
hektar urørt skov60.

Naturen er presset i Danmark 
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Verdensmål 16

Mindre krig og vold i verden

Verdensmål 16 hand-
ler om, at alle skal 
kunne leve trygge 

og fredelige liv i inkluder-
ende samfund, hvor der er 
tillid mellem borgere, insti-
tutioner og politikere. Trods 
flere igangværende krige 
går udviklingen på verdens-
plan alligevel generelt i den 
rigtige retning i det store 
billede. I dag er der ikke nær 
så mange krige mellem lande 
og stater, som der var for 100 
år siden, og der er også langt 
færre grupper, som udøver 
vold mod civile, end der var 

bare i midten af 2000’erne. 
Antallet af mennesker, der 
dør på grund af konflikt og 
krig, er også faldet61. Alligevel 
er krig stadig et kæmpe prob-
lem, der slår mange ihjel og 
ødelægger folks liv og frem-
tid. Derfor hænger fred, ret-
færdighed og stærke institu-
tioner sammen i Verdensmål 
16. Kuren mod krig og vold 
afhænger ikke mindst af, om 
folk oplever, at de lever i ret-
færdige samfund, hvor de 
har mulighed for at skabe et 
godt liv og en værdig fremtid 
for sig selv. 

I dag er der ikke nær så mange 
krige mellem lande og stater, 
som der var for 100 år siden, og 
der er også langt færre grupper, 
som udøver vold og magt mod 
civile, end der var bare i midten af 
2000’erne.

“
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Tilliden er høj i det danske samfund

Verdensmål 16 er et af de 
mål, hvor Danmark klarer 
sig rigtig godt, og Danmark 
er flere gange blevet 
udnævnt til verdens mindst 
korrupte land. Tilliden i 
samfundet er generelt høj 
herhjemme62. Danmark 
har også deltaget i en lang 
række fredsbevarende mis-
sioner rundt om i verden 
siden 1948 for at beskytte 
civile mod overgreb. I en 
dansk kontekst handler 
Verdensmål 16 også om at 
brede voldsbegrebet ud, så 
det også rummer de dansk-
ere, der bliver udsat for 
psykisk og seksuel vold. 
Herhjemme steg antallet af 
anmeldte voldsforbrydel-
ser med 58 procent mellem 
2015 og 2018.

Danmark er flere gange 
blevet udnævnt til 

verdens mindst  
korrupte land.
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Verdensmål 17

Verden skal bindes tættere sammen

V i lever i dag i en glo-
baliseret verden, 
hvor lande er for-

bundet på kryds og tværs i ét 
stort og sammenviklet net-
værk. Når verdens proble-
mer skal løses, er der derfor 
mange forskellige aktører 
på tværs af landegrænser, 
som skal bidrage. Selvom 
Verdensmål 17 om partner-
skab for handling kan lyde 
som et flyvsk mål, så er det 
faktisk ret simpelt: Hele 
verden skal arbejde mere 
og tættere sammen, hvis vi 
skal indfri Verdensmålene. 
Landene skal arbejde sam-
men både teknologisk, 
økonomisk og politisk, og 
både virksomheder, myn-
digheder, civilsamfund og 
helt almindelige menne-

sker skal tage målene til sig 
og arbejde sammen for at 
nå dem. Men mål 17 hand-
ler også om, hvordan vi skal 
skaffe finansiering til at gen-
nemføre Verdensmålene. 
Udviklingslandenes eksport 
skal øges, handelsbarrierer 
skal fjernes og de rige lande 
skal overholde deres løfte om 
at give 0,7 procent af brutto-
nationalindkomsten til at 
støtte de fattigste lande hvert 
år. I 2020 overholdt kun syv 
lande, heriblandt Danmark, 
det løfte. Selvom det tegner 
et sort billede af den inter-
nationale solidaritet, så 
går det faktisk fremad, og 
verdens udviklingsbistand 
er fordoblet mellem 2000 og 
202063.

Hele verden skal arbejde 
mere og tættere sam-
men, hvis vi skal bremse 
klimaforandringerne, 
stoppe sult og indfri 
resten af Verdensmålene. 
Landene skal arbejde 
sammen både tekno- 
logisk, økonomisk og 
politisk, og både virk-
somheder, myndigheder, 
civilsamfund og helt 
almindelige mennesker 
skal tage målene til sig og 
arbejde sammen for at 
nå dem.

“



Over 40 år med høj  
udviklingsbistand

Danmark har aktivt bidraget 
til udviklingen ved at over-
holde løftet om udviklings-
bistand hvert år siden 1978. 
På den anden side er direkte 
investeringer fra Danmark 
i udviklingslandene fal-
det i perioden 2015-2018, 
og Danmarks import fra de 
mindst udviklede lande udgør 
blot 1,33 procent af den sam-
lede danske import. Import 
fra alle udviklingslande ud- 
gjorde i 2019 15 procent. 
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Rapporten Vores Mål er 
skabt for at give Danmark 
nogle konkrete målepunk-
ter for arbej-det med at 
nå Verdensmålene. Denne 
rapport har været en del 
af grundlaget for ind-
holdet i denne udgivelse. 
Derudover har vi brugt tal 
og viden fra  
følgende kilder:

Kilder

De 17 Verdensmål er med deres farverige og enkle design allerede blevet gen-
kendelige symboler på den bæredygtige transformering af verden. Og med de 

169 delmål bliver Verdensmålene konkrete og handlingsorienterede for alle.

1 Verdensbanken
2 Verdensbanken
3 Danmarks Statistik
4 Børnerådet
5 FN’s Fødevare- og 

Landbrugsorganisation
6 FN’s Fødevare- og 
Landbrugsorganisation
7 FN’s Fødevare- og 
Landbrugsorganisation
8 Our World in Data
9 UNICEF
10 Verdenssundheds-
organisationen 
11 Verdensbanken
12 Verdensbanken
13 UNICEF
14 Børne- og undervisningsmin-
isteriet
15 Inter-Parliamentary Union
16 UNICEF
17  Center for 
Selvmordsforskning
18 Tænketanken Kraka
19 Det Kriminalpræventive Råd
20 Our World in Data
21 Our World in Data
22 Our World in Data
23 Our World in Data
24 UNICEF
25 Our World in Data
26 FN’s Klimakonvention
27 E3G – No New Coal Report
28 Verdensbanken 
29 Det Internationale 

Energiagentur
30 World Bank Data
31 Tænketanken The 
Brookings Institution
32 World Bank Data
33 Miljøministeriet
34 International 
Telecommunications Union
35 Pew Research Center
36 Kommunernes 
Landsforening
37 Danmarks Statistik
38 OECD
39 World Bank Blogs
40 FN’s 
Migrationsorganisation
41 UN Habitat: “World cities 
report 2020”
42 UN habitat: “World cities 
report 2020”
43 Miljøministeriet
44 Dansk Retursystem
45 IPBES
46 UNDP
47 IUCN
48 Science Advances: ”Global 
Sea Turtle Conservation 
Successes” 
49 FN’s Miljøprogram: 
“Protected Planet Report 

2020”
50 Our World in Data
51 Miljø- og 
Fødevareministeriet
52 Our World in Data
53Katherine Richardson: 
”Hvordan skaber vi bære-
dygtig udvikling for alle?”
54 Verdensbanken
55 IUCN
56 National Tiger 
Conservation Authority, 
Indien
57  Government of Nepal, 
Ministery of Forests and 
Soil conservation “Status 
of Tigers and Prey in Nepal 
2018”
58 Verdensbanken
59 Københavns Universitet: 
“Skovstatistik 2020”
60 Miljø- og 
Fødevareministeriet
61 Peace Research Institute 
Oslo: “Conflict Trends; 
A global Overview, 1946-
2019”
62 Transparency 
International
63 OECD
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Styrk 
retssikkerheden, og 
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Styrk det globale 
partnerskab 
for bæredygtig 
udvikling

Mobilisér finansielle 
ressourcer til 
udviklingslande

Udbred miljøvenlige 
teknologier i 
udviklingslandene

Øg udviklings
landenes eksport

Respektér hvert 
lands ret til at 
føre egen politik 
for bæredygtig 
udvikling

Find bedre 
målemetoder 
for bæredygtig 
udvikling

Indfri udviklede 
landes forpligtelser 
til at give 
udviklingsbistand

Øg videndeling og 
adgang til videnskab, 
teknologi og 
innovation

Promovér universelt 
handelssystem 
under WTO 

Styrk 
sammenhængen 
i politikker for 
bæredygtig udvikling

Giv adgang til 
bedre og mere 
pålidelige data

Stop mishandling, 
udnyttelse, 
menneskehandel 
og vold mod børn

Bekæmp organiseret 
kriminalitet og 
ulovlige strømme 
af penge og våben

Skab effektive, 
ansvarlige og 
gennemsigtige 
institutioner

Styrk 
udviklingslandenes 
deltagelse i 
mellemstatslige 
institutioner

Beskyt 
grundlæggende 
friheds rettigheder, 
og giv aktindsigt

Udbred og 
håndhæv ikke
diskriminerende 
love og politikker

Stop skovrydning 
og genopret 
ødelagte skove

Beskyt økosystemer 
i bjergene

Giv flere adgang 
til genetiske 
ressourcer og 
deres fordele på 
en fair måde

Begræns 
invasive arter

Mobilisér 
finansiering for at 
beskytte og bruge 
naturen bæredygtigt

Bekæmp globalt 
krybskytteri og 
ulovlig handel med 
beskyttede arter

Afskaf ekstrem 
fattigdom

Giv alle adgang 
til sikker og 
næringsrig mad

Reducér mødre
dødeligheden

Gør grundskole 
og ungdoms
uddannelse 
gratis for alle

Afskaf al 
diskrimination 
i uddannelse

Giv alle lige adgang 
til tekniske, 
erhvervs og 
videregående 
uddannelser

Lær alle at læse, 
skrive og regne

Giv flere stipendier til 
højere uddannelse i 
udviklingslandene

Bekæmp 
smitsomme 
sygdomme

Forebyg og 
behandl stof og 
alkoholmisbrug

Giv alle adgang 
til seksuel og 
reproduktiv 
sundhed og 
familieplanlægning

Reducér sygdom 
og dødsfald på 
grund af kemikalier 
og forurening

Støt udvikling af 
vacciner og medicin, 
som alle har råd til

Styrk tidlig varsling 
og håndtering af 
sundhedstrusler

Fordobl 
produktiviteten 
for små fødevare
producenter

Bevar den genetiske 
mangfoldighed 
i fødevare
produktionen

Forebyg  
handels barrierer 
og markeds
forvridninger i 
landbruget

Reducér fattigdom 
med mindst 50 pct. 

Stop alle former 
for fejlernæring

Stop forebyggelige 
dødsfald blandt 
børn under fem år

Giv førskolebørn lige 
adgang til dagtilbud 
af høj kvalitet 

Undervis i bære
dygtig udvikling 
og globalt 
medborgerskab

Øg antallet af 
mennesker, der kan 
forsørge sig selv

Byg og opgradér 
inkluderende, 
sikre skoler 

Øg antallet af lærere 
i udviklingslandene

Red flere fra at dø 
af ikkesmitsomme 
sygdomme, og styrk 
mental sundhed

Halvér antallet af 
dræbte og sårede 
i trafikken

Giv alle adgang 
til lægehjælp

Implementér WHO's 
rammekonvention 
om tobakskontrol

Øg finansiering af 
sundhedsydelser i 
udviklingslandene

Gør fødevare
produktionen 
mere bæredygtig

Investér i 
landdistrikters 
infrastruktur og 
landbrugsforskning 

Gør fødevare
priserne mere 
stabile med 
bedre adgang til 
markedsinformation

Indfør sociale 
sikkerhedsnet 

Opbyg modstands
dygtighed mod 
katastrofer

Skab politiske 
rammer, der gavner 
fattige af begge køn

Giv lige rettigheder 
til ejerskab, service
ydelser, teknologi 
og økonomiske 
ressourcer

Mobilisér ressourcer 
for at afskaffe 
fattigdom

Stop diskrimination 
af kvinder og piger

Kvinder skal sikres 
fuld deltagelse 
i ledelse og 
beslutnings
processer

Afskaf tvangs
ægteskaber 
og kvindelig 
omskæring

Giv lige rettigheder 
til økonomiske 
ressourcer og 
ejerskab

Vedtag lovgivning, 
der fremmer 
ligestilling mellem 
kønnene

Stop al vold og 
udnyttelse rettet 
mod kvinder 
og piger

Giv alle adgang 
til seksuel og 
reproduktiv 
sundhed og 
rettigheder

Værdisæt ulønnet 
omsorgsarbejde, 
og del ansvaret 
i hjemmet

Styrk kvinders 
rettigheder og 
muligheder 
gennem teknologi

Giv alle adgang til 
rent drikkevand

Indfør integreret 
styring af 
vandressourcer

Styrk 
vandkvaliteten, 
og rens og brug 
spildevand bedre

Støt 
udviklingslandes 
håndtering af 
vand og sanitet

Giv alle adgang 
til toilet, sanitet 
og hygiejne

Beskyt og genopret 
økosystemer i og 
omkring vand

Gør vandforbruget 
effektivt og sikr 
forsyningen af 
ferskvand

Støt lokal håndtering 
af vand og sanitet

Giv alle adgang til 
moderne energi

Udvid og opgradér 
infrastruktur for at 
levere bæredygtig 
energi i udviklings
landene

Fordobl energi
effektiviteten 

Forøg andelen 
af vedvarende 
energi globalt

Styrk adgangen til 
forskning, teknologi 
og investeringer 
inden for ren energi

Skab bæredygtig 
økonomisk vækst

Før en politik, 
der skaber jobs 
og fremmer 
virksomheder

Skab fuld 
beskæftigelse og 
anstændigt arbejde 
med lige løn

Afskaf moderne 
slaveri, menneske
handel og 
børnearbejde

Støt op om 
bæredygtig turisme

Støt 'Aid for Trade'

Opnå højere 
økonomisk 
produktivitet 
gennem teknologi 
og innovation

Brug ressourcerne 
effektivt i forbrug 
og produktion

Hjælp unge i 
arbejde, uddannelse 
og praktik 

Beskyt arbejds
tager rettigheder, 
og skab sikre 
arbejdsmiljøer

Giv alle adgang til 
banker, forsikring 
og finansielle 
tjenesteydelser

Udarbejd en global 
strategi for at få 
unge i arbejde

Byg bæredygtig og 
robust infrastruktur

Øg små 
virksomheders 
adgang til finansielle 
tjenesteydelser

Styrk forskning, 
og opgradér 
industriteknologi

Støt national 
teknologiudvikling 
og forskning i 
udviklingslandene

Støt inkluderende 
og bæredygtig 
industrialisering

Opgradér alle 
industrier og 
infrastrukturer for 
bæredygtighed 

Styrk bæredygtig 
infrastruktur i 
udviklingslandene

Giv alle adgang til 
informations og 
kommunikations
teknologi 

Gør uligheden i 
indkomst mindre

Regulér de 
globale finansielle 
markeder og 
institutioner bedre

Giv alle lige 
muligheder, og stop 
diskrimination

Facilitér sikker og 
ansvarlig migration

Bak op om 
udviklings bistand 
og investeringer 
i de mindst 
udviklede lande

Styrk social, 
økonomisk og 
politisk inklusion 

Styrk 
repræsentationen af 
udviklingslandene 
i finansielle 
institutioner

Før politik, der 
fremmer finansiel 
og social lighed

Tag særlige hensyn 
til udviklingslandene 
(special and diffe
rential treatment)

Reducér 
omkostningerne for 
migranter, når de 
sender penge hjem

Byg sikre 
boliger til en 
overkommelig pris

Reducér natur
katastrofers 
skadelige 
konsekvenser 

Gør byerne 
inkluderende og 
bæredygtige

Giv alle adgang 
til grønne 
offentlige rum

Gør langt flere af 
verdens byer mere 
modstandsdygtige 
mod katastrofer

Skab billige og 
bære dygtige 
transportsystemer

Reducér byernes 
miljøbelastning

Beskyt verdens 
kultur og naturarv

Styrk sammen
hængen mellem 
land og by med 
bedre planlægning

Støt de mindst 
udviklede lande til at 
bygge bæredygtigt 
og robust

Gennemfør det 
10årige ramme
program for bære
dygtige forbrug og 
produktionsmønstre

Halvér det globale 
madspild per person

Reducér 
affaldsmængden 
betydeligt

Promovér 
bæredygtighed i 
offentlige indkøb

Styrk udviklings
landes kapacitet til 
bæredygtigt forbrug 
og produktion

Fjern 
markedsforvridende 
statsstøtte til fossile 
brændstoffer

Brug og håndtér 
naturressourcer 
bæredygtigt

Håndtér kemikalier 
og affald ansvarligt

Motivér 
virksomheder til at 
agere bæredygtigt

Giv alle mennesker 
viden og forståelse 
for at kunne leve 
bæredygtigt 

Skab bedre 
værktøjer til at 
overvåge effekterne 
af bæredygtig 
turisme

Styrk 
modstandskraft og 
tilpasningsevnen 
til klimarelaterede 
katastrofer

Styrk kapaciteten til 
effektiv håndtering 
af klimaforandringer

Opbyg viden 
og kapacitet 
til at imødegå 
klimaforandringer

Indbyg tiltag mod 
klimaforandringer i 
nationale politikker

Implementér FN’s 
rammekonvention 
om 
klimaforandringer

Reducér 
havforurening 

Beskyt kyst og 
havområder

Minimér forsuring 
af havene

Øg de økonomiske 
fordele ved 
bæredygtig brug af 
havets ressourcer

Støt små fiskere 

Beskyt og genopret 
havets økosystemer

Afskaf fiskeristøtte, 
der medvirker 
til overfiskeri

Gør fiskeriet 
bæredygtigt

Styrk videnskab, 
forskning og 
teknologi til at gøre 
havene sundere

Implementér og 
håndhæv FN’s 
havretskonvention 
(UNCLOS)

Bevar og genopret 
økosystemer på 
land og i ferskvand

Bekæmp 
ørkendannelse, og 
genopret udpint jord

Beskyt biodiversitet 
og naturlige 
levesteder

Stop krybskytteri og 
ulovlig handel med 
beskyttede arter

Tag hensyn til 
økosystemer og 
biodiversitet i 
national og lokal 
planlægning

Finansiér og 
skab incitament 
til bæredygtigt 
skovbrug
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Alle verdens lande har med de 17 Verdensmål 
besluttet at arbejde mod en bæredygtig fremtid.

De 169 delmål gør Verdensmålene konkrete og 
handlingsorienterede for alle.

VERDENS
VIGTIGSTE PLAN

Læs mere på verdensmål.org



Verdensmålene sætter retning for en verden i bedre 
balance. Samtidig er det første gang nogensinde, at 
alle verdens lande er gået sammen om så markant en 
omstilling. En bæredygtig verden kommer ikke af sig 
selv – det kræver skarpe prioriteringer og somme tider 
svære valg og fravalg. I Danmark har flere og flere 
sektorer indset, hvor vigtigt det er for os alle, at vi når 
målene. 

Her kan du læse mere om, hvordan det går både i 
Danmark og globalt.

For første gang nogensinde...


