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Ang. FN`s nye verdensmål for bæredygtig udvikling, Danmarks engagement i FN topmødet
og det fremadrettede arbejde
Kære Lars Løkke Rasmussen
Den 25.-27. september 2015 skal FN’s nye verdensmål for bæredygtig udvikling og
beslutningsdokumentet ’Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development’ endeligt vedtages i FN i New York. De nye verdensmål for bæredygtig udvikling
markerer et stort og vigtigt tiltag i indsatsen for at skabe bæredygtig udvikling på globalt plan.
92-gruppen1 og Globalt2 Fokus har fulgt udviklingen af verdensmålene for bæredygtig udvikling
tæt og været glade for Danmarks rolle og investering i forhandlingerne de sidste tre år. Der er
nu mere end nogensinde før brug for et stærkt lederskab fra en række lande for at sikre, at
verdensmålene bliver til virkelighed, og vi håber, at Danmark fremover vil påtage sig en sådan
rolle.
Vi ser verdensmålene som et positivt og vigtigt skridt mod en global miljømæssig, social og
økonomisk bæredygtig udvikling, der kan udrydde ekstrem fattigdom, sikre menneskerettigheder, ligestilling og lighed i og mellem lande samt skabe en global grøn omstilling. En omstilling
verden har brug for, hvis det skal lykkes at skabe en bæredygtig udvikling for alle inden for
planetens miljømæssige råderum.
Sammen med formanden for FN’s generalforsamling Mogens Lykketoft får du en vigtig rolle i FN
topmødet den 25.- 27. september. I forbindelse med dette og Danmarks fremadrettede arbejde
med verdensmålene, vil vi opfordre dig og regeringen til at arbejde for følgende:

92-gruppen er i denne sag tegnet af: Afrika Kontakt, Amnesty, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk
Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, IBIS, IWGIA, Kvindernes U-landsudvalg,
Mellemfolkeligt Samvirke, Sex & Samfund, U-landsforeningen Svalerne, Vedvarende Energi, Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden, Dansk
Røde Kors.
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Globalt Fokus er en platform for 80 danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder med international udvikling, miljø og humanitært
arbejde. DanWatch og 3F er medlem af Globalt Fokus, men er ikke medunderskrivere på denne henvendelse.
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Vedtagelsen af verdensmålene
Det er vigtigt, at verdensmålene for bæredygtig udvikling bliver vedtaget ved topmødet 25. - 27.
september uden nogen svækkelse af beslutningsdokumentet eller ambitionsniveauet.
Danmark må arbejde for, at den endelige beslutning bliver så ambitiøs, specifik og bindende for
verdens lande som muligt og at eventuelle forsøg på at underminere dette forhindres.
Universalitet og implementering
Det unikke og nytænkende ved FN’s nye verdensmål er, at de kommer til at gælde for alle
verdens lande. Netop samspillet mellem indsatsen i både rige og fattige lande, er essentielt for
at sikre, at alle verdensmålene bliver opfyldt. Derfor er det afgørende, at alle lande til topmødet
forpligter sig aktivt til at arbejde videre med, at verdensmålene bliver reflekteret i både interne
og eksterne politikker, at der bliver besluttet en klar tidslinje for det fremadrettede arbejde samt
at der bliver udviklet stærke, nationale handlingsplaner, der kan være med til at sikre ejerskab
og at verdensmålene gennemføres med succes.
Danmark har her en enestående mulighed for at være et foregangsland ved at udarbejde en solid
handlingsplan gennem en inkluderende og involverende proces. En handlingsplan der både
indeholder nationale og internationale tiltag, involverer de relevante aktører og ministerier
samt sætter en ambitiøs ramme for arbejdet med målene fremadrettet. Vi håber, at du og din
regering vil arbejde for dette.
Menneskerettigheder og ’Leave No One Behind’-princippet
En anden vigtig nyskabelse i de nye verdensmål er det såkaldte ”Leave No One Behind”-princip,
der siger, at alle målsætninger skal opfyldes for samtlige grupper og individer på tværs af de tre
dimensioner af bæredygtig udvikling. Tanken bag dette menneskerettighedsprincip er, at alle
landes regeringer forpligtes på at identificere og prioritere de grupper af individer, der er længst
bagefter fremskridtet, og at fjerne de strukturelle barrierer, der holder deres udvikling tilbage.
Med Danmarks nuværende menneskerettighedsbaserede tilgang til udviklingssamarbejde, som
systematisk målretter indsatser mod diskriminerede og marginaliserede grupper, har Danmark
en solid platform til at gå forrest i gennemførelsen af Leave No One Behind-princippet. Det er
vigtigt, at denne indsats fortsættes.
Videre arbejde med verdensmålene i FN
Selv om målene vedtages i deres nuværende form i FN i september 2015, forestår et stort
opfølgningsarbejde for at sikre, at de får reel betydning blandt andet gennem udarbejdelsen af
de nødvendige indikatorer samt monitorerings- og afrapporteringsmekanismer. På flere
områder bliver indikatorerne afgørende for det ambitionsniveau, der kan opnås. Vi håber, at du
og regeringen vil sikre, at Danmark yder en stærk og ambitiøs indsats her.
Det såkaldte High-level Political Forum (HLPF) er indskrevet som den institution, der skal
monitorere og være det centrale forankringspunkt i det opfølgende arbejde med verdensmålene.
Vi håber, at du og regeringen vil fortsætte indsatsen for, at HLPF bliver en solid institution i det
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videre arbejde med verdensmålene, og støtter op om regelmæssige reviews og tematiske
sessioner, hvor landene skal forpligte sig til at rapportere om implementeringen af verdensmålene både nationalt og internationalt.
Uden tilstrækkelig finansiering realiseres målene ikke
Hvis de nye verdensmål skal nås, kræver det, at der investeres langt mere i bæredygtig udvikling,
og at investeringer i ikke-bæredygtig produktion og forbrug stoppes. Særligt verdens fattigste
lande står med en meget stor udfordring i forhold til at skaffe den nødvendige finansiering. Ved
topmødet i september kommer offentlige og private aktører sammen i partnerskaber for at
bidrage til de nye verdensmål. Vi håber, at Danmark vil engagere sig aktivt i debatten om
partnerskaber, offentlige investeringer og øgede skatteindtægter og sikre, at der sættes fokus på
fattigdomsorientering, rettigheder og bæredygtighed, samt ansvarlighed og resultatmåling
uanset typen af partnerskab og finansiering.
Civilsamfundet må sikres involvering og indflydelse
Det er afgørende, at civilsamfundet sikres adgang til og betydende involvering i processen
omkring de nye verdensmål og deres gennemførelse både nationalt og internationalt. Vi håber
derfor, at regeringen vil fortsætte arbejdet for at sikre, at alle relevante aktører, herunder
civilsamfundet, kan spille en sådan rolle.
Vi ser frem til at fortsætte dialogen med dig og regeringens ministre og håber, at vi også får
mulighed for at møde dig og de deltagende ministre til topmødet i september.
Med venlig hilsen
Troels Dam Christensen

Lars Udsholt

Koordinator
92-gruppen – Forum for bæredygtig udvikling

Formand
Globalt Fokus
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