
Verdensmålsdag 11/12 2019 – fremmøde og prioritering 

Der var 738 elever ved første aktivitet – og 715 elever ved sidste aktivitet 

(det var overvejende 3g’elever der ikke deltog) 

 

Prioriteringer af Verdensmål: 

o Vi har prioriteret verdensmålene i 3 lag (fra høj til lav). De er placeret i cirkler, da vi mener, 

at alle målene har en meget høj grad af sammenspil. I øverste lag befinder nr. 2, 4, 6 og 13 

sig, da vi mener, at disse er absolut nødvendige for, at verden kan fremad mod en lysere 

fremtid. Uden vores basale behov opfyldt kan vi ikke forbedre verden. Derfor er drikkevand 

og ’stop sult’ at finde i det øverste lag. Derudover er uddannelse og en klimaindsats en 

nødvendighed for vores overlevelse. 
o Vi har valgt at placere verdensmål nummer 4 og 13 øverst. Når man prioriterer uddannelse 

og investerer i klimaet, sikrer man en bedre fremtid til kommende generationer. Det 

spreder sig som ringe i vandet at satse på uddannelse – de som modtager god uddannelse 

vil skabe nye kreative løsninger og dermed bidrage til opfyldelsen at de andre verdensmål. 

Verdensmål nummer 4 og 13 danner fundamentet for en positiv dominoeffekt og fører til 

opbygningen af et bedre samfund. 
o Vi har valgt at prioritere nr. 6 (vand og sanitet) højest, fordi vand er grundlag for alt liv. 

Livet i havet og på land har gavn af rent vand for overlevelse. Rent vand er den vigtigste 

forudsætning for sundhed. 
o Det vigtigste verdensmål: 13 (klimaindsats). For at forbedre klimaet og det globale samfund 

er klimaindsats noget meget essentielt. Er der ikke fokus på klimaindsats, vil der ikke 

forekomme forbedringer. 
o Hvis klimaet går i vasken, er der ikke nogen til at klare de andre verdensmål. Desuden har 

vi valgt ’Stop sult’, fordi hvis alle har mad, kan vi koncentrere os om nogle andre 

verdensmål. 
o 1. Uddannelse: fundamentet for et samfund, udvikling af bæredygtig teknologi kommer fra 

uddannede folk. 2. Rent vand. 3. Sult. De to sidstnævnte er også begge vigtige. 
o Vi har valgt kvalitetsuddannelse som vores 1. prioritet, da det er roden til alt godt for 

verden. Uden viden ville vi ikke have de nødvendige kvalifikationer til at kunne redde 

kloden. 
o Vi har valgt at placere mål 16 først/øverst. Mål 16 er fred, retfærdighed og stærke 

institutioner. Vi har valgt dette mål, da uden fred og retfærdighed er de andre mål umulige 

at opnå. Man behøver retfærdighed, da vi alle er lige – og uden fred kan man ikke 

samarbejde om at nå de andre mål. Stærke institutioner sikrer, at samfundet bliver 

retfærdigt og sikkert.  



o Vigtigst: klimaindsats. Vi har valgt, at klimaindsats er det vigtigste mål, da vi tror, at mange 

af de andre mål kan opnås, hvis vi opnår klimaindsats-målet. Derudover, hvis klimakrisen 

forværres, kommer det til at påvirke mange af de andre mål negativt. 
o Verdensmål 13: klimaindsats. Ingen klimaindsats giver ingen planet. Vi skal fokusere på 

løsninger på længere sigt. Ingen halve løsninger. Ellers vil vi langsomt miste vores elskede 

planet. 
o Det vigtigste: Klima (13), Ligestilling mellem kønnene (5), Mindre ulighed (10), Afskaf 

fattigdom. Vi har valgt at prioritere klima, da det er et meget relevant emne i dag. Det 

samme med ligestilling mellem kønnene. Vi har brug for at handle nu for at redde vores 

klima. Ligestilling er vigtigt, for at vores samfund fungerer. 
Mindst vigtigt: Vækst og bæredygtige byer og lokalsamfund. 

o Nederst i pyramiden: anstændige jobs. Jobs er vigtige for, at samfundet kan fungere. 

Derfor bærer det meget vægt i pyramiden. Samtidig er dette ikke øverst, for der skal mere 

til. Livet på land + ansvarligt forbrug er vigtige for livskvalitet, men ikke de mest afgørende. 

Fred: ekstremt vigtigt, men kan kun opnås ved at mange af de andre mål opnås.  
Midten i pyramiden: Energi, sundhed, livet i havet. Skal fungere, for at vi kan redde vores 

jord. Sundhed + ulighed øger livskvalitet markant, og alle mennesker har ret til det. 

Ligestilling + uddannelse: for at vi får ligestilling SKAL ALLE have en uddannelse. 

Uddannelse gør folk arbejdsdygtige, giver os forståelse til at løse verdens problemer. Sult 

og fattigdom: alle skal kunne leve ordentligt og have mad på bordet. 

Øverst: Rent vand. Vand er nødvendigt for overlevelse af ALLE arter. 

Klima: uden vores jord har vi intet sted at leve! 

 

 

 

 


