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Verdensmålenes Telt – ideen bag og målet for!  

FORMÅL  
Teltet er ingen andres end verdensmålenes og vil således være en multistakeholderplatform for borgerinddragelse med målet 
at:  

• Skabe fremdrift i dialog og samarbejde mellem relevante aktører på tværs af sektorer omkring verdensmålene 

• Øge engagement i verdensmålene og skabe handlekraft hos den danske befolkning 

• Sikre øget politisk fokus på implementering af Verdensmålene 
 

Teltet er derved et første skridt til at skabe et ”community for action” på verdensmålene, som gør mere ud over Folkemødet.    

 

STRATEGI  
• Samle politikere, meningsdannere, opfindere samt markante profiler fra den private sektor og academia med folkemødets besøgende i en 

oplysende, underholdende og engagerende dialog med kant og konkrete eksempler - om Danmark og globalt 

• Skabe engagement og mulighed for handlekraft for den enkelte besøgende ved en oplevelsesbaseret certificeringsproces/rejse, som munder 

ud i en verdensborgercertificering samt handleplan for den enkelte. Kører i perioder fra morgen til aften og i videst muligt omfang linket med 

aktiviteter inde i teltet 

 

PRINCIPPER FOR TELTET 
• ”Call to Action” - tid til handling på verdensmålene 

• Verdensmålenes telt – med fokus på tværsektorielle partnerskaber 

• Vekslen mellem det globale og det nationale/lokale 

• Events med kant og fokus på konkret handling 

• Interaktivitet og fokus på at skabe engagement og handlekraft hos de besøgende 

• Nye formater og væk fra traditionelle debatter  

• Markante meningsdannere og populære profiler i events  

• Skabe kommunikations- eller læringsprodukt, der kan deles bredt under eller efter events  
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EKSEMPLER: TEMAER  

• Handel og bæredygtig vækst 

• Uddannelse og verdensmålene  

• Fattigdomsbekæmpelse 

• Forbrug og cirkulær økonomi 

• Børn og unge 

• Verdensmålenes status/monitorering 

• Menneskerettigheder 

• Bæredygtige byer 

 

EKSEMPLER: FORMATER FOR EVENTS 
1. Verdensmåls Morgen: Den kreative opvågning: Folkevandring om målene/ mærk verden med åndedrætsøvelser/ etc.  

2. Verdensmåls Debat: Hvor meningsdannere/profiler med tværsektoriel repræsentation udfordres af borgere og hinanden.   

3. Verdensmåls Dialog: Hvor profiler og borgere går i tæt dialog med hinanden om konkrete udfordringer/løsninger.  

4. Verdensmåls Innovation: Hvordan løfter vi verdensmålene på nye måder? Konkrete bud fra nytænkning og opfindere. 

5. Verdensmåls Viden/fordybelse: Hvordan bliver vi klogere på, hvad verdensmålene egentlig er? Fx Masterclass for borgere og professionelle.  

6. Verdensmåls Borger: Hvordan handler du?! Link til den løbende oplevelsesbaseret certificering som verdensmålsborger.  

7. Verdensmåls Kultur: Musik, quiz, udstillinger mm.  

 

FINANSIERING 
• Globalt Fokus står for at skabe teltet i sin egenskab af en tværsektoriel ramme (telt, lyd, lys, bemanding etc.). Vi søger tilskud. 

• Events samfinansieres af de samskabende parter (debattører, moderatorer, materiale etc.)  

http://www.globaltfokus.dk/
mailto:info@globaltfokus.dk


 

 
 

Globalt Fokus  -  Rysensteensgade 3,3  -  1564 København V  -  www.globaltfokus.dk  -  info@globaltfokus.dk 

 
Side 4 af 7 

 

 

 

http://www.globaltfokus.dk/
mailto:info@globaltfokus.dk


 

 
 

Globalt Fokus  -  Rysensteensgade 3,3  -  1564 København V  -  www.globaltfokus.dk  -  info@globaltfokus.dk 

 
Side 5 af 7 

 

 

TELTETS PLACERING ”LILLE CIRKUSPLADS” 

 
 
 

 

http://www.globaltfokus.dk/
mailto:info@globaltfokus.dk


 

 
 

Globalt Fokus  -  Rysensteensgade 3,3  -  1564 København V  -  www.globaltfokus.dk  -  info@globaltfokus.dk 

 
Side 6 af 7 

 

 

 

 

http://www.globaltfokus.dk/
mailto:info@globaltfokus.dk


 

 
 

Globalt Fokus  -  Rysensteensgade 3,3  -  1564 København V  -  www.globaltfokus.dk  -  info@globaltfokus.dk 

 
Side 7 af 7 

SKITSE FOR PROGRAM FOR VERDENSMÅLENES TELT FM2018  

  TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG (akt. Ikke krav) 

Kl.  FORMATER  TEMA:  TEMA:  TEMA:  TEMA: 

08-10     9-11.30 
Afslutningsarrangement* 

10-10.30 Partiledertale** 
 

    

10.30 -12      

     Afslutningstaler 11.30-
12.00 

  Åbning kl. 12    

13-13.30 Partiledertale** 
 

    

13.30-16      

      

      

16-16.30 Partiledertale** 
 

    

16.30-19       

      

      

      

19-19.30 Partiledertale**  
 

    

19.30 -   Fælles underholdning* 
 

Fælles underholdning* 
 

Dialogpris uddeling*  

20 -    Fælles underholdning*  

      

 Antal mulige events 6 8 8 2 
* Arrangementer på Cirkuspladsen/ ** Ingen aktivitet under Partiledertaler 
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