
At den suppedas, vi på mange 
måder står i som klode og 
civilisation, er menneske-
skabt, er de fleste ved at 

være enige om. Som den verdensaner-
kendte forsker Katherine Richardson si-
ger, så er der 2-3 procent af videnskabs-
folk, som fortsat mener, for eksempel at 
klimaforandringer ikke er menneskeskabt, 
og de odds vil de færreste nok alligevel 
sætte penge på.  

Når man så sætter sig ned og forsøger 
at spise hele elefanten på én gang, er det 
let at give op – eller med andre ord hvis 
man læser tilstrækkeligt meget om verdens 
udfordringer og forsøger at overskue dem 
alle, er det tillokkende at kaste håndklædet 
i ringen. Vi har spurgt tre personer om, 
hvad der så alligevel peger på, at det kan 
lade sig gøre at vende udviklingen; profes-
sor og leder af Københavns Universitets 
bæredygtighedscenter Katherine Richard-
son, som også næsten er inde i maskinrum-
met på FN’s verdensmål, sekretariatsleder 
fra paraplyorganisationen Globalt Fokus, 
Peter Christiansen og professor i strategi, 
ledelse og forretningsudvikling på Aalborg 
Universitet, Anders Drejer. 

NYE ALLIANCER
Peter Christiansen, sekretariatsleder i Glo-
balt Fokus var ansat i en global tænketank i 
2015, hvor FN’s verdensmål blev vedtaget, 
og han blev glad og håbefuld, selvom de 
jo egentlig med tydelighed viste os, hvor 
meget, der er galt i verden. 

”Verdensmålene er den mest fornemme 
og visionære, sociale kontrakt, vi har set. 
Det er progressivt og værdifuldt, og det 
var en imponerende proces, for de er fælles 
mål for alle i verden. Det kan man også se 
på den måde, de bliver diskuteret og bragt 
til ejerskab. Der er et helt nyt sprog og 
ny energi til at handle, og det gør, at det 
er seriøst og positivt,” siger han. 

Træerne vokser som bekendt ikke ind 
i himlen – men den kritiske del vender 
vi tilbage til. 

Globalt Fokus er en paraply organisation 
med 80 medlemmer – alle udviklings-  
humanitære-, og klimaorganisationer med 
programmer ude i verden. De tog hurtigt 
verdensmålene ind som platform og har 
siden 2015 været med til at tale målene op. 

”Verdensmålene går på tværs af sek-
torer, og derfor har vi arbejdet i stærke 
alliancer mellem erhverv, politik og 
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VI SKAL UDVIKLE TEKNOLOGIER, MARKEDET 
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institutioner, og vi har oplevet en stærk 
holdånd. Mange organisationer begynder 
i højere grad at se sig selv som brikker 
i noget større, og det er også en positiv 
sidegevinst ved målene; det har styrket 
viljen til at arbejde i alliancer, og det er 
vi rent faktisk ret stærke til i Danmark,” 
fortæller Peter Christiansen. 

Globalt Fokus agerer blandt andet se-
kretariat for 2030-netværket, som er et 
tværpolitisk netværk for FN’s verdensmål 
– på tværs af alle partier i Folketinget. Til 
at understøtte netværkets arbejde, er der 
nedsat et panel af 22 personer, som spæn-
der bredt fra Dansk Erhverv over Aarhus 
Universitet til Forbrugerrådet TÆNK og 
Landbrug & Fødevarer, og således er ver-
densmålene en del af en bred debat.

VI ER FØRST VÅGNET NU
Da verdensmålene blev vedtaget, nedsatte 
FN et forskerhold på 15 personer, som 
skulle følge op på udviklingen. Hvert af 
de 193 medlemslande kunne indstille to 
kandidater til denne gruppe, og professor 
på Københavns Universitet, Katherine 
Richardson blev udvalgt. Her i september 
udkom en rapport om, hvordan det går, og 
det er ikke godt. Katherine Richardson ejer 
dog en evne til meget tydeligt at forklare 
verdens udfordringer samtidig med, at hun 
smiler og med ro i stemmen konkluderer, 
at hun tror på, at vi vender udviklingen. 

”Der var ikke nogen, der havde forestil-
let sig, at verdensmålene ville fænge, som 
de har gjort – lige fra NGO’er og politi-
kere til lande, virksomheder og manden 
på gaden. Jeg tror, at vi mennesker over 
en langtrukket periode stille og roligt har 

fået en anden forståelse for og relation 
til verden omkring os. Kloden er ikke 
forbundet til noget andet, og når vi har 
brugt jordens ressourcer, så får vi ikke 
flere, lige som der ikke er et rør, som 
leder affaldet væk fra kloden. Det er bare 
som om, at vi først er vågnet op til den 
erkendelse, men det er trods alt et tegn på 
en bevægelse. Med vedtagelsen af målene 
er det første gang, vi har en international 
aftale, der erkender, at vores ressourcer 
er begrænsede,” siger hun. 

Men det kan undre, at det først er nu, 
vi når til den erkendelse, for der er intet 
som helst nyt under solen. Tværtimod har 
problematikkerne været kendt i årevis. Én 
af barriererne er ifølge Katherine Richard-
son, at vi i mange år har været tilbøjelige 
til at arbejde i kasser. 

”Vi har længe vidst, at der var udfordrin-
ger inden for kasserne, som de forskellige 
mål repræsenterer. Det der er nyt og spæn-
dende er, at vi nu har puttet dem i den 
samme ramme. Det er ikke kasserne, der er 
interessante, men interaktiviteten mellem 
kasserne, og den reflekterende tankegang 
begynder at smitte af på samfundet, lov-
giverne og også forskningen,” siger hun. 

Og det leder naturligt over til Peter 
Christiansens kritik. 

”Med verdensmålenes vedtagelse be-
gyndte vi at forstå, at vi også har pro-
blemer i Danmark, og vi er altså lige så 
forpligtede til at løse dem som udvik-
lingslandene. Udfordringen bliver, hvis 
man udelukkende betragter det som et 
vækstkatalog, for så har man ikke for-
stået pointen. Det er en social kontrakt. 
Selvfølgelig kan nogen tjene penge ved at 

arbejde med teknologier og løsninger til 
at indfri målene, men jeg mener, det er et 
problem, hvis erhvervslivet kun taler om 
vækst og profit, for det handler tværtimod 
om at finde balance, identificere sine og 
samfundets udfordringer og løse dem,” 
siger han og fortsætter: 

”Vi skal ikke være blege for at sige, at 
verdensmålene ikke har løst problemerne, 
men de har italesat dem. Der er lidt en 
tendens til at tænke, at det hele jo nok 
ordner sig, og det gør det ikke, hvis vi 
ikke ændrer gear. Det går jo rent faktisk 
ad h... til på mange parametre, så der skal 
langt mere handling til på alle niveauer.” 

FOR MEGET FOKUS PÅ KLIMA
Opfølgningsrapporten med Katherine  
Richardson som medforfatter er noget  
dyster læsning, for det er på flere parame-
tre gået i den gale retning, især hvad angår 
ulighed, klima og biodiversitet. Rapporten 
blev drøftet på FN’s topmøde i New York 
i september, og på trods af en spænden-
de debat, hejser Katherine Richardson et 
advarselsflag.

”Der er en tendens til, at de højeste 
fanfarer går på klima, og vi skal ikke miste 
fokus på andre lige så pressede områder 
som for eksempel biodiversitet. Hvis vi 
spiller vores kort rigtigt, får vi reduceret 
CO2-udslippet, så klimasystemet stabili-
serer sig, men hvis vi først mister arter, 
er de væk for altid. Når det kommer til 
biologi og biodiversitet er der ingen vej 
tilbage,” siger hun. 

Et andet punkt som ifølge opfølgnings-
rapporten er på vej i den gale retning 
er fejlernæring – der er cirka 1,5 mia.  

KATHERINE RICHARDSON

Foto: K
asper Løftgaard
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mennesker, der er fejlernærede. Det er 1 ud 
af 6, som enten ikke får nok eller får for 
meget. Samtidig skal vi forholde os til, at vi 
bliver cirka 3 mia. flere på planeten, og det 
kan fødevaresystemet ikke bare skaleres op til.

”Vi skal have gang i en helt anderledes 
systemtænkning for at komme disse pro-
blemer til livs, og det handler i lige så høj 
grad om en kulturel ændring. I de gamle 
civilisationer var mange opmærksomme på 
interaktioner, men jeg tror, at vi har fået 
skabt en kultur med en masse kasser, og 
vi prioriterer og superoptimerer kasserne 
mod hinanden. Men vi bliver nødt til at se 
på helheden,” siger Katherine Richardson. 

”Der er rent faktisk mange af målene, vi 
godt kan nå, men med de mål, der hand-
ler om natur og klima, har vi langt igen. 
Det, der styrer det hele, er spændingen 
mellem den menneskelige udvikling og 
øget velstand i den ene ende og hensynet 
til jordens ressourcer i den anden. Den 
spænding skal vi balancere, og lige nu lig-
ger vi så at sige for langt mod hensynet til 
mennesket, og det svarer altså til at blive 
ved med at tage penge ud af banken. Til 
sidst er kassen tom.” 

EN NY GENERATION
Men når Katherine Richardson  kigger ned 
i afgrunden fra første parket, hvorfor tror 
hun så ikke, at vi falder derned?

”Lige så vel som vi taler om ’tipping 
points’ i naturvidenskaben – altså der, hvor 
man får en drastisk og irreversible ændring 
i miljøet, for eksempel tabet af indlands-
isen i Grønland – så findes der også sociale 
’tipping points’. Jeg håber og tror på, at 
mennesker kan og vil hurtigt ændre deres 

forbrug af jordens ressourcer. Mit barne-
barn har for eksempel stort set aldrig ejet 
noget nyt, og jeg skulle mene, at han har 
alt, han har brug for. På samme måde er 
jeg ud af en inkarneret kødædende familie, 
og vi nyder i dag også at spise vegetarmad. 
Og så oplever jeg de unge på universitet, 
som er særdeles optaget af denne dagsor-
den. Derfor tror jeg på, at vi mennesker får 
ændret udviklingen,” siger hun. 

Netop forskellen på generationer er også 
én af Anders Drejers, professor på Aalborg 
Universitet, hovedpointer.

”Unge i dag er villige til at handle på den 
grønne omstilling. Vi andre har jo vidst det 
længe, men vi har ikke formået at handle. 
Jeg kan bare tage mig selv. Jeg skrev en 
bog for 15 år siden, hvor jeg fuldstændig 
overså bæredygtighed. Men jeg oplever dog 
også, at min generation er villig til at lytte, 
og det er også derfor, vi taler så meget om 
Greta Thunberg. Verdensmålene taler lige 
ind i, at vælgerne fortæller, at verden har 
forandret sig. Det er simpelthen en demo-
kratisk revolution. Intet mindre,” siger han.    

HVORFOR SMEDEN  
I BROVST OGSÅ MÅ MED
Netop det, at der er et marked, som ef-
terspørger genbrug, forandringer og ny 
teknologi gør ifølge Anders Drejer en stor 
forskel. For fire år siden sad mange og 
ventede på politiske beslutninger, men det 
gør virksomhederne ikke længere.

”Det handler om at tage ansvar. Virk-
somheder har mere end én bundlinje 
– de skal selvfølgelig tjene penge, men 
de har også en forpligtelse til at bidra-
ge til en bæredygtig omstilling, og det 

stiller forbrugere og samfund større og 
større krav til. Der er en form for soci-
al kontrakt, som fylder mere og mere. 
Den lokale smede mester er måske ikke så 
handlingsorienteret, når det kommer til 
verdensmålene, men på den anden side, så 
fylder den her debat så meget – også på de 
sociale medier, hvor han også er til stede, 
og man adskiller ikke længere, om man 
er privatperson Jensen eller smedemester 
Jensen. Han er samtidig underleverandør 
til nogen, som måske allerede er begyndt 
at forholde sig til denne dagsorden, og på 
den måde kommer verdensmålene også til 
Brovst,” siger han. 

PETER CHRISTIANSEN

ANDERS DREJER

Formålet med de 17 mål var at 
sætte fokus på og løse en række 
af de største problemer i verden. 
Målene handler derfor blandt 
andet om klima, biodiversitet 
og sult. Men det går den gale 
vej med flere af verdensmålene. 
Mens det går fremad i forhold til 
børnedødelighed og antallet af 
børn i grundskoler, er der status 
quo på en række andre af målene. 
I forhold til klima, biodiversitet, 
lighed og vores træk på jordens 
ressourcer går det værre end for 
fire år siden. Det konkluderer 
FN’s officielle opfølgningsrapport, 
som Katherine Richardson er 
medforfatter på.

Første opfølgning på 
verdensmålene
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