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Kære [ministerens navn]

Netværket for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling skriver til dig og alle øvrige ministre,
hvis ministerium deltager i det tværministerielle udvalg i forbindelse med FN’s tiår for Ud-
dannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014.

UBU-netværket vil gerne tilbyde [navnet på ministeriet] at indgå i og befordre processen om
at realisere målsætningerne fra flere internationale aftaler om at fremme Uddannelse for Bæ-
redygtig Udvikling, samt gøre det til et livslangt læringsforløb som en del af uddannelsessy-
stemet, folkeoplysningen og sikre massemediernes bevågenhed.

Med denne henvendelse vil vi for det første opfordre til, at der hurtigst muligt indledes et
samarbejde mellem ministerierne i det tværministerielle udvalg for Uddannelse for Bære-
dygtig Udvikling og institutionerne og organisationerne bag denne henvendelse om udarbej-
delse af en strategi og handlingsplan for den danske indsats i tiåret. Vi er allerede nået det
første skridt i den rigtige retning med etableringen af UBU-netværket og den tværministeri-
elle gruppe, men der er efter vores mening behov for en yderligere koordination på dette om-
råde. Vi vil gerne tilbyde os selv som sparringspartnere og ide- og medudviklere af konkrete
initiativer i samarbejde med det tværministerielle udvalg.

For det andet tilskynder vi til, at ministeren tilkendegiver sin opbakning til indsatsen og an-
moder det tværministerielle udvalg om at tage initiativ til et møde herom med alle involvere-
de parter.

For det tredje opfordrer vi til at der udarbejdes en langsigtet, national handlingsplan for Ud-
dannelse for Bæredygtig Udvikling, så det i 2014 vil være muligt at evaluere denne.

For det fjerde ønsker vi at der igangsættes helt konkrete initiativer, som kan udbrede ideen
samt visionerne om tiåret. Vi mener, at det er tilrådeligt at vælge nogle konkrete tiltag ud,



som kan give bæredygtighed specifik betydning for de lærere og elever, der skal arbejde med
det i dagligdagen. Det er ikke tilrådeligt, som det ofte foregår nu, at lade den praktiske gen-
nemførelse af de internationale aftaler være helt op til de fagpersoner, der til daglig færdes i
uddannelsessystemet.

Endeligt ønsker UBU-netværket, at man udnytter bredden i dansk undervisnings- og for-
eningsliv til at tromme en effektiv og frugtbar indsats op, der kan placere Danmark på det
globale landkort med et tydeligt signal om, at Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er et
bredt initiativ, der skal involvere alle på samtlige niveauer.

Ved et tilbageblik på 2005 er det fortsat begrænset, hvad Danmark har foretaget af konkrete
initiativer i det første år af FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Vi mener, der
er behov for en koordineret, målrettet og samlet indsats, og at regeringen i denne forbindelse
med stor fordel kan tage førertrøjen på for at sikre en brugbar og solid udbredelse af tiåret.

Vi har vedlagt denne henvendelse et bilag med kortfattede beskrivelser af initiativer for tiåret
i fire lande, som vi normalt sammenligner os med. Som det ses, sker der en række konkrete
og koordinerede initiativer, hvis erfaringer vi med fordel kan drage nytte af her i landet.

UBU-netværket håber at kunne medvirke til, at Danmark kan leve op til de indgåede aftaler,
men det kræver en fremtidig og stor indsats. Vi ser gerne, at der bliver fastsat helt konkrete
mål og delmål for alle involverede områder. En national strategi er en forudsætning for, at
initiativet kan komme længere op på dagsordenen. Tiden iler, da 2005 jo var det første år i
tiåret.
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Følgende organisationer, institutioner og personer fra UBU-netværket støtter også henven-
delsen:

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Natur/teknik Foreningen
Klaus Bruun lektor ved N. Zahles Seminarium/part i UNESCO-projektet omkring indarbejd-
ning af ESD i læreruddannelser

Henvendelsen støttes endvidere af:

Arbejderbevægelsens Internationale Forum
Danmarks Naturfredningsforening
Det Økologiske Råd
Kvindernes U-landsudvalg
Mellemfolkeligt Samvirke
Natur og Ungdom
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net
Organisationen for Vedvarende Energi OVE
Ulandsforeningen Svalerne
Ulandsorganisationen Ibis
Verdensnaturfonden WWF


