
Nye globale udviklingsmål frem mod 2030 gavner 
ikke kun ulandene – de kan få stor betydning for 
velfærd og fremgang herhjemme. Derfor bør 
Danmark gå forrest i arbejdet med de nye mål.

FN vil på næste generalforsamling i september 2015 
vedtage et sæt bæredygtige udviklingsmål til at afløse 
2015-målene, som verdens ledere tilsluttede sig 
tilbage omkring årtusindskiftet. Det er ikke alle de 
nuværende otte mål, der er nået, men alligevel har de 
haft stor betydning ved at skabe international enighed 
om, i hvilken retning verden bør udvikle sig.

Der er dog sket meget i verden siden 2000, så en  
opdatering af målene er helt på sin plads. Klimaforan-
dringerne, den voksende ulighed og de geopolitiske 
ændringer er nye udfordringer, som de bæredygtige 
udviklingsmål skal forholde sig til. 

Danmark har meget at vinDe  
veD 2030-mål

FN’s bæredygtige udviklingsmål:

AnbefAlinger

Folketinget bør give regeringen mandat til: 

■ at yde en stærk indsats for at sikre global enighed  
 om de nye bæredygtige udviklingsmål, 

■ at fremme værdier om en verden ’hvor få har for  
 meget og færre for lidt’ (lige muligheder), og hvor  
 beslutninger tages ’efter hoveder og ikke efter  
 høveder’ (demokratisk medbestemmelse), og

■ at styrke det internationale samarbejde med  
 alle slags partnere, fordi verdens fremgang er  
 Danmarks fremgang.
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Men vedrører det virkelig Danmark? Ja, på tre områder 
har Danmark meget at vinde.

1. En stabil verden
De nye udviklingsmål betyder noget for, hvor stabil 
verden fremover bliver. De mål, der indtil videre er på 
tegnebrættet, tilstræber fremgang for det enkelte 
menneske: mere sundhed, uddannelse, arbejde, osv. 
De lægger også vægt på at bekæmpe stor og voks- 
ende ulighed, og de vil trække i en mere bæredygtig 
retning, så klimaforandringerne ikke skal undergrave 
menneskers levevilkår. Det vil alt sammen hjælpe til at 
skabe fremgang og muligheder alle vegne.

Det er helt afgørende for stabilitet. Når mennesker har 
noget at miste og samtidig synes at verden er sat 
nogenlunde retfærdigt sammen, kaster de sig sjældent 
ud i voldelige konflikter. Radikale ideer og fanatiske 
grupper vil få sværere ved at finde fodfæste.

Samtidig er det vigtigt, at det internationale samfund 
kan nå til enighed. Succeserne i internationale 
forhandlinger har været til at overskue i de senere år, 
men enighed om de fremtidige udviklingsmål kan 
skabe ny tro på, at verdens lande kan løse de fælles 
udfordringer.

Begge dele påvirker i høj grad Danmark. Stabilitet og 
internationalt samarbejde er forudsætninger for, at et 
lille land som Danmark ikke bliver blæst omkuld af 
økonomiske kriser, befolkningsstrømme, epidemier, 
organiseret kriminalitet, osv. Danskerne er i den grad 
afhængige af resten af verden – så verdens fremgang 
er danskernes fremgang.

2. Mulighed for indflydelse
Danmark nyder international respekt for sit mangeårige 
og betydelige engagement i udviklingssamarbejdet. 
Forhandlingerne om udviklingsmålene er en oplagt 
mulighed for at omsætte den respekt til udenrigs- 
politisk indflydelse, alliancer og kommercielle  
relationer.

Samtidig vil Danmark opnå yderligere international 
anerkendelse, hvis regeringen – i forlængelse af mere 
end 50 års engagement i internationale forhold –  
lægger sig i selen for at bidrage til målene og for at 
leve op til dem, når de er vedtaget. Målene kommer til 
at gælde både rige og fattige lande, og det vil næppe 
være uoverkommeligt for Danmark at leve op til dem.

Det kræver dog at Udenrigsministeriet får politisk 
opbakning til at afsætte tilstrækkeligt med medar-
bejdere til forhandlingerne, og at Danmark anlægger 
en imødekommende linje i dem. Pointen bør være at 
vinde fælles forståelse i respektfuld dialog.

3. Udbredelse af danske værdier
Vesten sætter ikke længere alene den internationale 
dagsorden. Andre kulturer har nu også mulighed for at 
påvirke de globale normer på godt og ondt.

Imidlertid er der væsentlige værdier, som ligger 
Danmark meget på sinde, og som kan bidrage 
særdeles positivt til verdens udvikling. Hvis ideer om 
en verden ’hvor få har for meget og færre for lidt’ og 
hvor beslutninger tages ’efter hoveder og ikke efter 
høveder’ får bredere gang på jorden, vil det ikke være 
så ringe endda.

Heldigvis er disse værdier allerede på bordet i mange 
af de hidtil præsenterede forslag til nye bæredygtige 
udviklingsmål. Ikke desto mindre kan de let forsvinde 
igen, hvis ikke de fastholdes med venlig styrke.

De interstatslige forhandlinger om udviklingsmålene er 
så småt begyndt, så derfor er det nu, at folketingets 
partier skal samle sig om et stærkt mandat, som 
regeringen og diplomaterne kan arbejde efter.
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