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Om Verdensmålsarbejdet i Globale Seniorer 
 

Globale Seniorers har været engageret i Verdensmålene siden efteråret 2015, bl.a. gennem forberedelse af 

en studierejse til FN i New York.  

Baggrunden var, at Mogens Lykketoft var udpeget som formand for FN’s Generalforsamling fra september 

2015 til september 2016, samt at de nye ”Global Goals” skulle vedtages og afløse de hidtidige Millennium 

Goals (2000 – 2015) i denne periode. 

 

Inden rejsen gennemførtes planlægnings- og forberedelsesmøder samt et højskoleophold på Nørre Nissum 

Seniorhøjskole i marts 2016. Indholdet i kurset stod GS selv for og deltagelse var obligatorisk for de 25 

tilmeldte til rejsen. Foredragsholdere var bl.a.  Steen Gade, Lars Engberg Pedersen, og Steen Hildebrandt. 

Rejsen til NY fandt sted fra 4. til 8. april 2016. Foruden besøg og introduktion til en række FN-institutioner, 

havde gruppen møde med Mogens Lykketoft. 

 

Etablering og organisering af VM arbejdet 2016 

Efter rejsen var entusiasmen stor. Kendskabet til Verdensmålene i samfundet, var nærmest ikke 

eksisterende; og vi følte os som ”pionerer” der skulle være med til at bidrage til kendskab og udbredelse. 

 

Rejsegruppen, som i starten var en undergruppe i Globaliseringsgruppen, etablerede sig i sommeren 2016 

som en ny selvstændig gruppe: Verdensmålsgruppen, med Peter Lyngse som tovholder. Gruppen var 

vokset til 30 medlemmer, og organiserede sig i første omgang i fire arbejdsgrupper med klare opgaver og 

ansvarlige for hver gruppe: 

 

Formidlingsgruppen -videns opsamling og formidling (Ellen Farr) 

Aktionsgruppen -agitation, demonstration og uddeling (Jens Asger Hansen) 

Politikgruppen – påvirkning af det politiske system (Poul Brandrup) 

Samarbejdsgruppen – kontakt til andre organisationer (Per Bo) 

 

Desuden skulle der afholdes fællesarrangementer, med relevante besøg, eksterne oplægsholdere osv. Alt 

sammen for både at opbygge intern viden, og skabe baggrund for formidling og påvirkning af det 

omgivende samfund.  

 

Peter Lyngse stoppede som tovholder i 2017 pga. andre aktiviteter, opgaven overgik til Lene Grønfeldt. 

 

Aktiviteter og resultater 2016 – 2022 

Kan groft grupperes indenfor følgende områder: 

• Formidling og viden 

• Aktion og agitation 

• Politik og samarbejde 

• Verdensmålsgruppen 
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Formidling og viden 

Der er blevet afholdt en række åbne medlemsmøder, med eksterne oplægsholdere, ligesom vi har besøgt 

forskellige institutioner - FN-byen, Realdania, Arkitektskolen mv. 

Udstillingen ”Kender du Verdensmålene” rummer 22 fotoplancher og 4 tekstplancher. Plancherne blev 

udarbejdet i 2017, og blev første gang udstillet på Helsingør bibliotek den 4. oktober, ved en reception med 

deltagelse af borgmesteren. Plancherne er en gennemgang af de 17 verdensmål og har det enkle mål at 

gøre folk bekendte med og nysgerrige på målene. Til udstillingen er udarbejdet ”arbejdsark”, som skal 

styrke grundskole og gymnasieelevers oplevelse af udstillingen.  

Udstillingen har siden været udlånt til en række rådhuse, skoler og biblioteker mv. på Sjælland, i Odense og 

på Bornholm. I forbindelse med flere af udlånene, har GS medvirket med oplæg og undervisning på skoler 

og biblioteker. Frem til 2022 er Globale Seniorers verdensmålsplancher udstillet 15 gange. 

GS holdt en foredragsrække om Verdensmålene 2018 med det formål at komme et spadestik dybere i 
forståelsen af de enkelte mål og deres indbyrdes sammenhænge. Foredragene blev holdt af egne 
medlemmer, som åbne møder, også med deltagelse af gæster udefra: 

 
• Verdensmålene og den antropocæne epoke,  

et foredrag den 9. januar af Steen Hildebrandt  
• Om internationalt klima- og miljøsamarbejde,  

et foredrag den 13. januar af Poul Brandrup 
• Kvinder i politik, demokrati og partnerskab,  
• et foredrag 6. februar af Bjørn Førde  
• Verdensmålene i et ældreperspektiv,  

et foredrag 20. februar af Povl Anker Andersen  
• Et feministisk perspektiv på Verdensmålene,  

et foredrag 6. marts af Ellen Farr  
• Bæredygtige byer og lokalsamfund,  

et foredrag 20. marts af Lene Grønfeldt  
• Globale udfordringer Verdensmålene ikke stiller skarpt på,  

et foredrag 3. april af Lars Josephsen 

 
Foredragsrækken blev fulgt op af endnu to foredrag i foråret 2019: 

• Bæredygtigt landbrug og forbrug,  
et foredrag den 6. februar af Mogens Buch Hansen 

• Om miljø og klima,  
et foredrag den 20. februar af Lars Josephsen 

 

I eftersommeren 2018 holdt vi desuden nogle åbne medlemsmøder med spørgsmålet:  

Hvordan går det med Verdensmålene?  

med oplæg fra: 
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• Katherine Richardson, Sustainability Science Center KU. 

• Kirsten Brosbøl, MF/SD og 2030 netværk og panel 

• Lisbeth Bech Poulsen, MF/SF med ansvar for verdensmålene i SF. 

 

Aktion og agitation  
Verdensmålsgruppen lagde fra starten vægt på, at bidrage aktivt til udbredelse af kendskabet til 
Verdensmålene, også udenfor GS’s egen snævre kreds.  Vi har i tidens løb deltaget i/bidraget 
til/selv arrangeret forskellige events, bl.a.: 
 
Uddeling af materiale om Verdensmålene på den Røde Plads, efterår og jul 2016 

 
Verdens Bedste Morgen 
Uddeling af Verdens Bedste Nyheder - et særtryk med fokus på Verdensmålene.  
Hvert år på en fredag morgen i september, vi har været 10-12 stykker fra GS som har uddelt 
avisen, og bagefter drukket morgenkaffe i nærheden. 
2017, 2018, 2019: Valby station 
2020: aflyst pga. Corona 
2021: Forum Station 
 
Folkemødet på Bornholm. 
Vi har deltaget med aktiviteter på Folkemødet i 2016, 2018 og 2019. 2020 mødet blev aflyst, og 
2021 foregik for en stor del digitalt. 
2016: GS arrangerede sammen med organisationen ”Levende hav” en debat på miljøkutteren 
Anton, med udgangspunkt i VM 14. 
2018: GS bidrog til opbygning og indretning af Verdensmålsteltet, med plakatudstillingen med 
verdensmålene.  
GS havde en event i Danske Seniorers telt: ”Kaffe, kandis og konventioner” om arbejdet med en 
ældrekonvention (LNOB). 
2019: GS-event ”Verdensparlamentet” en debat mellem generationer, med udgangspunkt i 
konkrete Verdensmål. Samarbejde med Danske Seniorer, FIC-ungdom og Ungdomsringen. 
GS var ansvarlig for workshop i Verdensmålsteltet om ældres forhold i byer, under fællestemaet 
LNOB, i samarbejde med flere Ngo’er. 
 
 
Politik og samarbejde 
GS meldte sig ind i Globalt Fokus i 2016. Globalt Fokus er en paraplyorganisation for ngo’er med 
særligt fokus på udviklingsområdet og det globale.  
 
Vi deltager i SDG arbejdsgruppen som er en fælles arbejdsgruppe mellem Globalt Fokus og 92-
gruppen (fortrinsvis bestående af miljøorganisationer), og hvis formål er, at påvirke regering og 
det politiske system, til at fremme 2030 dagsordenen. 
Gennem arbejdsgruppen har vi dels opnået stort kendskab til, hvad der foregår på det politiske 
område, udbygget vores netværk, samt selv bidraget til arbejdet med at fremme 2030 
dagsordenen politisk. Vi har bl.a.: 
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Bidraget til civilsamfundets årlige statusrapport for verdensmålsarbejdet: 
2018 Skyggerapport - set i relation til regeringens handlingsplan fra 2017. 
2019 Spotlightrapport - civilsamfundets egne vurderinger. 
2020 Spotlightrapport - civilsamfundets egne vurderinger. 
2021 Spotlightrapport - civilsamfundets egne vurderinger, afventede ny regerings handlingsplan. 
 
Gennem SDG-samarbejdet, har vi deltaget i møder med de regeringsansvarlige for verdensmålene 
Finansministrene Kristian Jensen og Nikolai Wammen. Vi har deltaget i konferencer og høringer, 
og vi følger løbende Danmarks Statistiks arbejde med opfølgning på Verdensmålene, herunder på 
”Vores Mål”. 
 
På trods af Corona nedlukning i 2020, lykkedes det i december 2020, i samarbejde med FN-
forbundet, at afholde en konference på Arbejdermuseet: ”Sociale rettigheder og grøn omstilling”. 
Blandt paneldeltagere var Mogens Lykketoft, Nanna Højlund FH, samt repræsentanter fra sociale 
og ungdomsorganisationer.   
Det lykkedes også at medvirke til gennemførelsen af et stort kommunalvalgsmøde i oktober 2021 
med titlen: ”Er København for de ældre?”  VM 11, I samarbejde med københavnske 
ældreorganisationer, og med paneldeltagelse af partiernes spidskandidater. 
 
 
Verdensmålsgruppen 
Startede i 2016 med de 25 deltagere i NY rejsen, men voksede hurtigt og tæller i dag omkring 40 
mere eller mindre aktive medlemmer; men Verdensmålene er - og bør være - en samlet ramme 
for GS’ aktiviteter i det hele taget. 
Gruppen har foruden forskellige medlemsmøder, holdt et årligt sommertræf.  
 
2016:  
Sommermøde på Soldal (hos Ellen og Asbjørn), oprettelse af Verdensmålsgruppen jf. indledningen. 
2017:  
Sommermøde på Munksøgård (hos Hanne og Jens Asger), det økologiske bofællesskab ved 
Roskilde; rundvisning og efterfølgende plenummøde med status på arbejdet, samt ideer og planer 
for den kommende tid. 
2018 
Sommermøde med start på Arkitektskolen i København, møde med rektor Lene Dammand Lund. 
Skolen havde netop vedtaget at gøre verdensmålene til ramme for alle afgangsprojekter. 
Efterfølgende plenummøde i Haveforeningen Vennelyst (hos Kurt A. Hansen). 
2019 
Sommermøde, som blev holdt på Svanevej, med indledning ved Lisbeth Bech Poulsen, SF’s 
verdensmålsansvarlige.  
En del nye medlemmer til stede, et workshoparrangement, hvor deltagerne grupperede sig efter 
temaer for at forstærke og forny arbejdet.  
2020 og 2021 
Ikke afholdt pga. Corona.  
 
Status og fremtid 
Gennem de godt seks år vi har arbejdet med verdensmålene i GS, er der selvfølgelig sket en del, 
både organisatorisk og indholdsmæssigt. Mens der i starten var meget fokus på både det 
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agitatoriske og den interne vidensopbygning, har der efterhånden udmøntet sig nogle primære 
fokusområder, formidling og politisk samarbejde.  

Den oprindelige ”kerne” af aktive har også ændret sig, nogle er gået i gang med andre opgaver, andre er 

kommet til; og selve Verdensmålsgruppen er i dag en mere flydende størrelse. 

De fire arbejdsgrupper vi dannede i 2016 er blevet ændret gennem praksis, og består i dag af 

formidlingsgruppen (nu også foredragsgruppen), gruppen omkring SDG-samarbejdet, en pt hvilende 

Folkemødegruppe, en ny gruppe omkring mål 11 ”ældre og byer ”, samt den tidligere nævnte tovholder for 

Verdensmålsarbejdet generelt. 

 

Verden er ændret, fokus retter sig mere og mere mod den grønne dagsorden, og på det aller seneste den 

globale sikkerheds- og verdensorden. Verdensmålene som den universelle ramme er mere nødvendig end 

nogensinde - men hvordan går det? 

 

Og hvordan står Globale Seniorer i denne sammenhæng? Det er den debat vi lægger op til, gennem 

forårets aktiviteter. 

 

Lene Grønfeldt 

13.marts 2022 


