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 Der er i alt 17 Verdensmål. De hand-
ler om klodens største problemer. 

Verdensmålene blev vedtaget af alle 
lande i FN i 2015.  
 
Verdensmålene er en plan for verdens 
fremtid. Den består af 17 mål, der skal 
beskytte Jorden mod klimaforandrin-
ger, gøre verden mere sikker, bedre og 
mere retfærdig for alle børn og voksne.  
 
Målene handler også om, at det er 
vigtigt, at alle er sunde og raske, har 
nok at spise og rent vand at drikke. 
De handler om, hvordan vi lærer at 
passe bedre på vores miljø, så alle 
mennesker, dyr og planter har det 
godt. Og de handler om, at alle hur-
tigt skal kunne komme til en læge, 
hvis man bliver syg eller er gravid. 
 
Verdensmålene gælder for alle lande 
og alle mennesker, der bor på Jorden. 
Vi kan kun gøre verden til et bedre 
sted, hvis vi arbejder sammen. Ver-
densmålene er vores fælles plan. Der-
for skal du lære om Verdensmålene.  
 
Målene skal nås inden 2030. Det 
gode ved at have en plan er, at vi kan 
holde øje med, hvordan det går. Vi 
kan give hinanden et skulderklap, hvis 
det går godt. Og så kan vi arbejde lidt 
hårdere, hvis det ikke går så godt. 

2030 er ikke så langt ude i fremtiden. 
Lad os alle komme med ideer, så vi 
når det.  

1. Klimakampen og Verdensmålene

Se Vi har en plan, kortlink.dk/25eq6, og Verdensmål Animationsfilm,  
kortlink.dk/ua5q, på Verdens bedste Nyheder

Klimakamp.nu 

FNs 17 Verdensmål 
• Afskaf fattigdom 
• Stop sult 
• Sundhed og trivsel 
• Kvalitetsuddannelse 
• Ligestilling mellem kønnene 
• Rent vand og sanitet 
• Bæredygtig energi 
• Anstændige jobs og økonomisk vækst 
• Industri, innovation og infrastruktur

• Mindre ulighed 
• Bæredygtige byer og lokalsamfund 
• Ansvarligt forbrug og produktion 
• Klimaindsats 
• Livet i havet 
• Livet på land 
• Fred, retfærdighed og stærke institutioner 
• Partnerskab for handling 

 
 

 Hvad handler Verdensmålene om? 
 Hvilket Verdensmål synes du er vigtigst? 
 Hvilke Verdensmål handler om klimaet?


