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Forord

I 2015 blev FN’s medlemslande enige om 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, 
som skal nås før år 2030. Verdensmålene er et af de mest ambitiøse projekter, det 

internationale samfund nogensinde er blevet enige om. Der er der sat målsætninger 
for alt fra lighed mellem kønnene og kvalitetsuddannelse til klimaindsatser og 

inkluderende samfund.

Målene afløste de tidligere 2015-mål, og blev vedtaget ved FN’s Generalforsamling 
i New York. Det næste afgørende skridt bliver nu at implementere og realisere 

målene. Det er en stor opgave, som ikke alene koster mange ressourcer, men som 
også kræver, at vi alle løfter i flok. Målene er nemlig ikke alene et pejlemærke for 

politikere, organisationer og NGO’er. Målene er for os alle, gælder for alle verdens 
lande og skal implementeres af os alle. 

I bogen 17 Bud på en Bedre Verden præsenterer nogle af verdens ledende 
beslutningstagere deres bud på innovation eller idéer, som de mener, kan forandre 
verden. De 17 bud spænder vidt, præcis som de 17 verdensmål også gør det. Alle 

artiklerne er ambitiøse, men realistiske bud på, hvordan vi kan skabe en bedre 
fremtid.  

I dette undervisningsmateriale folder vi tankegangen omkring Bud på en Bedre 
Verden helt ud. Gennem fem artikler fra bogen lægges der op til, at man selv kan 

arbejde med innovative og kreative løsninger for global udvikling, og samtidig 
skabe forståelse for de verdensmål, vi alle i fællesskab skal arbejde henimod. 

God lærelyst, 
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Eksempler på fremgang fra 2000-2015 2000 2015

Børnedødelighed i Afrika syd for Sahara 16 % 8,6 %

Gennemsnitslevealderen i Afrika syd for Sahara 50 år 57 år

Indskrivning i grundskole i Burkina Faso 70 % 97 %

Børnedødelighed i Liberia 17 % 7 %

Uddannelse (indskrivning i folkeskoler) 83 % 89 %

Underernærede (procent af befolkningen) 15 % 11 %

Gennemførselsprocent af folkeskoler 81 % 92 %

Verdensmålenes hvem, hvad, hvor? 

Verdensmålene blev vedtaget af 193 lande ved FN’s generalforsamling i New York 
d. 25. september 2015. Forud var gået en lang proces, hvor man sikrede, at det 
ikke blot var regeringer, men også civilsamfundet, NGO’er, virksomheder og en 
lang række andre der fik mulighed for at give deres besyv med. Der blev endda, 
for første gang i verdenshistorien, lavet en global spørgeskemaundersøgelse, for at 
undersøge hvad den almindelige borger mente, var det mest relevante for verden 
inden 2030. Alle disse perspektiver blev samlet i 17 mål og 169 delmål, som nu 
skal implementeres.

Målene afløser FN’s 2015 mål, som fra 2000 til 2015 var en af de primære 
drivkræfter inden for global udvikling. De 8 mål satte dengang nogle klare 
pejlemærker for verdens regeringer og internationale donorer, og over en 
periode på 15 år lykkedes det reelt at skabe mærkbare fremskridt.

Kilde: Verdensbanken; OECD; Gapminder; Verdensmaalene

Til trods for de massive fremskridt, levede FN’s 2015-mål ikke helt op 
til forventningerne. Målene om halvering af børnedødelighed eller 
uddannelse til alle blev ikke opnået, og i flere tilfælde var opnåelse 
af andre mål – eksempelvis halvering af fattigdom – drevet af kraftig 
vækst i nogle regioner og forøget fattigdom i andre. Således kan 
den voksende kinesiske middelklasse tage en stor del af æren 
for halvering af den globale fattigdom, mens befolkningerne i 
Mellemøsten og Afrika de facto oplevede yderligere forringelser 
i deres relative velstandsniveau. Alt i alt blev 2015-målene 
imidlertid opfattet som en succes – og med rette.



Verdensmålenes hvem, hvad, hvor? 



Men trods fremskridt siden år 2000, står verden i 2016 stadig over for en lang række 
problematiske og komplekse udfordringer:

Det er denne type af udfordringer, som de nye verdensmål skal forsøge at adressere. 
Spørgsmålet er så bare: Hvordan vi skaber den bedst mulige platform for succes, når 
vi nu ved, at viljen er stærk, men ressourcerne knappe?

Over 800 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom.

783 millioner har ikke adgang til rent vand.

Næsten 2,5 milliarder har ikke adgang til ordentlige 
sanitære forhold.

I 2015 blev der gennemsnitligt, på daglig basis, skabt 
42.500 nye flygtninge, asylsøgere eller internt fordrevne 
personer.

Uligheden stiger og 62 personer ejer nu lige så meget som 
halvdelen af verdens øvrige befolkning.

I 2015 var kun fire ud af ti unge kvinder og mænd mellem 
15 og 24 år i arbejde.

Siden 1990 er den globale CO2-udledning steget med 
over 50 procent.

57 millioner børn i grundskolealderen går ikke i skole.
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Udfordringen: Hvordan når vi de ambitiøse mål? 

Spørgsmålet alle inden for den globale udviklingssektor stiller sig selv i disse 
måneder er: ”Nu har vi fået de ambitiøse mål. Hvordan skal vi de blive indfriet?”
Det er et meget centralt spørgsmål og meget få har et klart svar. Med 17 mål 
og 169 delmål er kompleksiteten næsten uoverstigelig, og det kan være meget 
vanskeligt at få overblik over, hvad der sker, hvad der skal til, og hvem der skal 
gøre hvad. Èn ting er dog helt sikker. Der mangler på nuværende tidspunkt rundt 
regnet 3.900 milliarder dollars eller 27 billioner kroner – om året – for at kunne 
implementere alle målene. Det svarer til det samlede bruttonationalprodukt for 
Brasilien og Indien i 2015. 

Og pengene er svære at finde. Hvis man inkluderer de midler, der allerede findes 
i udviklingssektoren, mangler der fortsat 2.500 milliarder dollars (17,5 billioner 
kroner) – det er 18 gange mere, end der gives i udviklingsbistand om året fra alle 
donorer til sammen.
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Et væld af aktører – regeringer, internationale fonde, private virksomheder, 
NGO og civilsamfunds-organisationer og ikke mindst en lang række af 
internationale organisationer dedikerer mange ressourcer til at indfri de 
store ambitioner omkring Verdensmålene. Og de gør alt i alt et fantastisk 
stykke arbejde, der vil tage os et langt stykke af vejen. Men vi kan som 
befolkninger og individer ikke bare læne os tilbage og vente til 2030 
med at se, om arbejdet lykkedes. Der er behov for, at det ikke kun 
er de traditionelle aktører, men hele verdenssamfundet, der løfter 
byrden. 

Og mens de mere traditionelle aktører gør det, som de er gode 
til, er der behov for at andre tænker i nye baner. Tidligere 
tiders innovativer og idérigdom har været afgørende for 
fremdriften af den menneskelige udvikling. Idéerne er ofte 
simple, men har flyttet verdens udvikling frem. Der er 
behov for at skabe nye løsninger, finde nye måder at 
finansiere udvikling på og skabe nye, utraditionelle 
samarbejder. Der er med andre ord brug for kreative 
hjerner, som kan udtænke nogle af de løsninger, 
der kan gøre arbejdet med verdensmålene både 
nemmere, smartere og mere effektiv.

En alternativ vej til realisering 
af målene

Hvilken rolle kan du som ung, dansk 
studerende spille for realiseringen af 
Verdensmålene? 



Da Edward Jenner introducerede sin idé om at tage materie fra 
kokoppe og indsætte den i en drengs arm, blev han gjort grin af 
og ideen blev kaldt ukristelig. Men koppevaccinen blev den første 
vaccine nogensinde og har siden reddet millioner af liv. 

Selvom hans egen lærermester, Edison, insisterede på at 
jævnstrømmen var bedst, troede den serbiske videnskabsmand 
Nikola Tesla på vekselstrømmen. Tesla udviklede en 
induktionsmotor, der kørte på et hidtil uset vekselsstrømssystem. Det 
muliggjorde, at man ved hjælp af højspænding kan lede strømmen 
over store afstande uden stort tab, og det er derfor det, der 
kommer ud af vores stikkontakter i dag. 

Mohammed Yunus videreførte den banale idé at låne penge til 
fattige, der ikke var kvalificerede til at optage traditionelle banklån. 
Yunus lånte 27 dollars til 42 forskellige kvinder i en lille landsby, 
som profiterede på lånet og derfor kunne betale det tilbage. Idéen 
blev skaleret og inspirerede omkring 100 lande til at indføre lignen-
de modeller, der har givet verdens fattigste muligheder, de ellers 
aldrig havde fået.

Den hollandske studerende, Boyan Slat, opdagede på en 
dykkerferie i Grækenland, at der var mere plast end fisk i havet. 
Som kun 18-årig bekendtgjorde han verden, at han havde fået en 
idé til at rense verdenshavene for de 8 millioner tons plastik, der 
årligt kommer ud. Et simpelt filter opsamler plasten og muliggør 
genanvendelse. Projektet er lige nu i prototype i Nordsøen, men 
der er allerede planlagt en opsamling i Stillehavet i 2020. 

Den danske studerende Sara, gik videre med noget, der virkede 
som en skør idé: Hvis solen stoppes af ozon-laget, hvorfor bruger 
vi så ikke det som beskyttelse mod forbrændinger? Det lykkedes 
Sara som kun 16-årig at få udviklet et unikt kemisk molekyle, der 
kan beskytte menneskets hud mod 99,9 % UV-stråling. Hun bor nu i 
Silicon Valley og næste skridt er at smøre hele verden ind i cremen. 

Edward Jenner

Nikola Tesla

Mohammed Yunus

Boyan Slat

Sara Naseri
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Case- og opgavemateriale 

Over de følgende sider vil du blive præsenteret for 5 vidt forskellige bud på, 
hvordan Verdensmålene kan realiseres. Vi har spurgt 5 globale eksperter – fra hver 
deres vidt forskellige felt – om at give deres bud på, hvordan vi skaber en bedre 
verden. 

Vores oplæg har været simpelt: Hvis du havde mulighed for at satse på én idé 
eller én innovation, der kan gøre verden til et bedre sted inden for de næste 14 
år – hvad skulle det så være? 

Svarene har været interessante. Og nu får du muligheden for at være med. 
Til hvert spørgsmål finder du en række spørgsmål og opgaver, som vil styrke 
din forståelse af de forskellige bud. Og når du er igennem og har hørt om 
andres bud på en bedre verden, beder vi dig om at tænke med. Bagerst 
i kompendiet finder du således en guide til at skabe dit bud på en bedre 
verden og en række redskaber, som kan være med til at forbedre og 
forme din idé. 



Julia Gillard var den første kvindelige premierminister i Australien 
og hun er i dag bestyrelsesforkvinde for Global Partnership for 
Education.

Annie Leonard & Daniel Mittler er Greenpeaces lederskab og er 
henholdsvist administrerende direktør i USA og politisk direktør 
for Greenpeace International.

Dan Barber er køkkenchef på restauranten Blue Hill. I 
bestselleren The Third Plate: Field Notes on the Future of Food 
undersøger Barber, hvordan vi kan ændre vores spisevaner og 
dyrkningsmetoder for at forbedre landbrugsjordens kvalitet. 

Fabiola Gianotti er den første kvindelige direktør for CERN, det 
europæiske center for forskning i partikelfysik, der blandt andet 
står bag fundet af Higgs-Partikel.

Olafur Eliasson er en verdenskendt dansk/islandsk kunster, 
der samtidigt er meget engageret i udviklingsarbejde. Han har 
blandt andet lavet New York City Waterfalls, Ice Watch i 
København og den sociale virksomhed Little Sun. 

Julia Gillard

Annie Leonard & Daniel Mittler

Dan Barber

Fabiola Gionotti

Olafur Eliasson
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Kan skønheds industrien 
give  pigers uddannelse 
en makeover?

Julia Gillard var Australiens 27. premierminister fra 
2010 til 2013. Hun er bestyrelsesforkvinde for Global 
Partnership for Education og seniorforsker ved Center 
for Universal Education i tænketanken Brookings. Før 
sin tid som premierminister var Julia Gillard australsk 
vicepremierminister og minister for uddannelse, 
beskæftigelse, arbejdspladsmiljø og social inklusion. 
Inden hun gik ind i politik, arbejdede hun som advokat 
i Melbourne hos firmaet Slater and Gordon, hvor hun 
blev partner i 1990. Julia Gillard trak sig tilbage fra 
den politiske arena efter parlamentsvalget i Australien i 
2013.

Julia Gillard
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Julia Gillard ønsker at få skønhedsindustrien i tale. Hun ønsker, 
at bruge industriens voksende, globale styrke til at finansiere 
uddannelse for piger i de fattigste dele af verden. Ved at 
pålægge en beskeden og frivillig afgift på skønhedsartikler vil 
Julia Gillard frigøre ressourcer til ligestilling inden for den 
globale uddannelsessektor og sørge for, at alle piger får 
kvalificeret undervisning. Det er ikke bare en måde at sikre 
grundlæggende rettigheder på, men også den mest effektive 
måde at sikre positiv forandring på.

Australiere elsker at rejse. Sidste år tog mere end ni millioner australiere, ud af en 
befolkning på kun 23 millioner, på over-søiske rejser. Og Australiens geografiske 
placering giver hurtigt de rejsende australiere kendskab til de store lufthavne: 
Singapore, Hong Kong, Dubai. Australske rejsende kan bruge timer på at diskutere, 
hvilken der er bedst. 
 Selv om der er detaljeforskelle, har alle internationale lufthavne den samme 
fremtoning og stemning. De er alle skinnende shopping-templer med lokkende 
toldfri elektronik, spiritus og – til dem, der er fast besluttet på at gøre skade på sig 
selv – cigaretter. Alle har store arealer viet til skønheds- og modeindustriens cremer, 
parfumer, mærketøj og accessoires. 
 Men det er ikke kun, når du slæber en rullekuffert bag dig, at du ser 
skønhedsindustriens udstillinger. De nederste etager i ethvert stormagasin har et 
lignende udvalg, og over hele verden huser shoppingcentre mærkevarebutikker, hvis  
produkter signalerer luksus. 
 Selve tiltrækningskraften ved disse butikker er kun ét eksempel på, hvor 
overordentlig dygtig skønhedsindustrien er til at markedsføre sig. I årtiernes løb 
har glamour, sexappeal og pseudovidenskab været bragt i spil for at overbevise 
kvinder om, at de simpelthen ikke kan leve uden den creme, den håndtaske, eller det 
tøjmærke.
 Alle de milliarder, som industrien har brugt på reklame, har imidlertid ikke 
kunnet forhindre, at den i mange henseender har et blakket ry og været hjemsøgt af 
skandaler: Brugen af mindreårige og undervægtige modeller, højlydte kampagner 
mod brugen af dyr til at teste skønhedsprodukter og den voksende erkendelse af, at 
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mikroplastik udgør en miljøbelastning. Skønhedsindustrien skal konstant ride storme 
af. Storme, der ofte udspringer fra sociale medier.
 Generelt er skønhedsindustriens image blandt forbrugerne dog positivt. 
Industrien fremstår dynamisk, værdifuld og i vækst. Branchens egne estimater viser, 
at hårprodukter-, kosmetik-, hudpleje- og parfumeindustrien vil nå en global værdi på 
265 milliarder dollars i 2017. Vækstraterne for markedets førende produkter nærmer 
sig 5 procent1. 
 Den amerikanske kongres’ økonomiske komite anslår at alene modeindustrien 
har en værdi på 1,2 milliarder dollars årligt2.  Og nogle skøn er endda på 
svimlende 1,7 milliarder. Markedet for luksusprodukter indgår tydeligvis i disse 
generelle værdiansættelser af industrien, men er ikke let at definere og kvantificere. 
Den kendsgerning, at Vuitton, Gucci, Hermes, Coach, Cartier, Prada, Chanel 
og Burberry alle optræder på Forbes’ top-100-liste over firmaer, giver dog en 
fornemmelse af størrelsen af markedet for luksusartikler. 
 Mit bud på en bedre verden er at udnytte skønhedsindustriens økonomiske 
dominans og gøre det muligt for industrien at bruge sin styrke i den gode sags 
tjeneste. Skønhedsindustrien skal i stor stil til at sponsere pigers uddannelse i de 
fattigste dele af verden.

Hvorfor vælge denne branche? Og hvorfor pigers uddannelse?
For det første fordi skønhedsindustrien er en branche, som primært fokuserer på salg 
til kvinder. Den er derfor oplagt til at støtte pigers uddannelse. For det andet fordi 
der er tale om en branche, hvor image og virkelighed smelter sammen. I en hvilken 
som helst international lufthavn eller et hvilket som helst luksusshoppingcenter kan 
man købe tørklæder til 1825 $, en håndtaske til 5750 $, en krukke med 20 milliliter 
øjensalve til 380 $, eller en flaske parfume til 200 $. Gæt selv, hvilke mærker der 
er tale om. Vi kender dem alle sammen. For dem alle gælder det, at omkostningerne 
ved fremstillingen ikke tilnærmelsesvis ligger i nærheden af salgsprisen. Det, de 
sælger, er det image og de løfter, der er forbundet med mærket.
 Det er et udtryk for, at markedsføringskampagner i skønhedsindustrien kan have 
stor virkning. Det betyder også, at efterspørgslen ikke i nævneværdig grad lader sig 
påvirke af prisændringer. 

For denne slags varer vil en afgift på op til fem procent, fra hvilken indtægterne 
doneres til pigers uddannelse, ikke afskrække køberne. Faktisk er priserne på 
1. Michelle Yeomans: Den globale skønhedsindustri vil nå en værdi af 265 milliarder $ i 2017 på grund af øget BNP. Udgivet på Cosmetics design i november 2012. 
2. United States Congress Joint Economic Committee: The Economic Impact of the Fashion Industry, februar 2015.
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luksusforbrugsgoder, ifølge US Bureau of Statistics, steget med 60 procent i løbet af 
det seneste årti, og økonomisk forskning i luksusbranding viser, at højere priser giver 
næring til forestillinger om eksklusivitet. Det betyder, at højere priser snarere øger 
end mindsker efterspørgslen.
 For det tredje er skønhedsindustrien et økosystem. Modeindustrien skaber 
supermodeller, som bliver så ikoniske, at deres anbefalinger eller afvisninger 
kan betyde succes eller fiasko for et produkt. Filmindustrien giver os dygtige og 
smukke skuespillere, som anbefaler eller skaber deres egne duft- eller tøjmærker. 
Modebladene forsøger at fastholde vores interesse for deres artikler og reklamer 
ved at kæde dem sammen med supermodeller, skuespillere og andre berømtheder. 
En kampagne for uddannelse af piger kan appellere til mange i dette økosystem og 
dermed forandre hele systemet.
 Indledningsvis kan en uddannelsesafgift være beskeden, men idéen kunne 
spredes meget hurtigt. Jorden er gødet, idet nogle mærker allerede frivilligt støtter 
filantropiske projekter. 
 Forestil dig, at en supermodel og to verdensberømte kvinder bekendtgør, 
at alle de skønhedsprodukter, der fremstilles i deres navn eller med deres støtte, 
vil blive pålagt en uddannelsesafgift på én procent – som så gradvis stiger til tre 
procent. Et stort skønheds- og modemærke kommer med samme erklæring. Et 
større modemagasin går med i kampagnen og annoncerer en månedlig liste over 
afgiftspålagte produkter, som læserne kan købe. 
 De sociale medier vil understøtte kampagnen og snart bliver det en 
konkurrencemæssig ulempe at sælge afgiftsfrie produkter. Det vil give pigers 
uddannelse en stabil strøm af indtægter. Der er ikke behov for nogen statslig 
regulering. I stedet vil afgiften få status af branchestandard på grund af købernes 
præferencer og den sociale bevidsthed hos de ansatte i skønhedsindustrien.
 Hvor ville midlerne i givet fald skulle kanaliseres hen? Det vil være afgørende 
for afgiftens troværdighed, at midlerne skaber en reel mulighed for at gøre en forskel 
med hensyn til pigers uddannelse. Global Partnership for Education udmærker sig 
ved at være den eneste multilaterale organisation, der udelukkende beskæftiger 
sig med uddannelse. Men der findes flere glimrende NGO’er, herunder Camfed 
(Campaign for Female Education), som har opnået fornemme resultater for pigers 
uddannelse. UNICEF udfører også et enestående stykke arbejde og nyder allerede 
godt af salget af specialdesignede Vuitton-halssmykker og armbånd.
 Men hvorfor er det lige pigers uddannelse, der skal have pengene? Svaret er 
ganske enkelt: Investeringer i pigers uddannelse er den mest effektive måde at skabe 
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forandring i vores verden. En uddannet pige har mindre risiko for at blive tvunget 
ind i et børneægteskab eller sågar at få hiv eller aids. En uddannet kvinde vil vælge 
at få færre børn, og de børn, hun får, vil med større sandsynlighed overleve deres 
tidligste barndom, blive vaccineret, og selv få en uddannelse. Uddannede kvinders 
indtjening vil med større sandsynlighed end en mands blive investeret i hendes 
familie. Effekten og resultaterne af at uddanne piger vil kunne mærkes på tværs 
af generationer og vil have indflydelse på familiers og lokalsamfunds muligheder 
for at slippe ud af fattigdom. Der er en grund til, at terrorister målrettet bekæmper 
uddannelsen af piger. De frygter dens store forandringspotentiale.
 Men selv om fordelene ved at uddanne piger er åbenbare, er fremskridtene for 
langsomme. Særligt når det gælder kvinders lige adgang til skoleuddannelse af høj 
kvalitet. Med den hastighed udviklingen har i øjeblikket, vil verden først i 2111 se 
den første generation af afrikanske piger, der alle har været igennem grundskolen. 
De fattigste piger vil først få -mulighed for at uddanne sig hele 70 år efter de mest 
privilegerede drenge. Vi ved, hvordan vi skal få sat fart i udviklingen og få flere 
piger i skole. Vi mangler bare ressourcerne.
 Skønhedsindustrien er ude på at sælge os drømme. Lokkende, men uopnåelige 
drømme om fysisk perfektion og evig ungdom. Mit bud på en bedre verden er at 
den drøm, vi køber af skønhedsindustrien, faktisk kan blive til virkelighed. En drøm 
om en verden, hvor alle piger får adgang til den forvandlingskraft, som uddannelse 
tilbyder.
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Opgaver til Julia Gillard’s artikel

Forståelsesspørgsmål

1. Beskriv kort Julia Gillards bud på en bedre verden.

2. Hvorfor mener Julia Gillard, at skønhedsindustrien skal betale?

3. Hvordan forestiller Julia Gillard sig, at hendes idé skal implementeres?

4. Hvilke(n) skønhedsvirksomhed(er) engagerer sig allerede i velgørenhed?

5. Vælg en international politisk teori fra pensum og kritisér Julia Gillards bud. 

Diskussionsspørgsmål 

1. Kan Julia Gillards idé fungere på markedsvilkår?

2. Hvorfor har skønhedsindustrien ikke allerede sat afgift på deres produkter?

3. Hvilke udfordringer vil der være ved Julia Gillards Big Bet?

4. Hvilke risici er der for skønhedsindustriens forretning ved at gå ind i 
         velgørenhed?

5. Julia Gillard fokuserer på manglende finansiering af pigers uddannelse som en 
         begrænsning. Kan du forestille dig andre barrierer? 

Klasseundervisning
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Opgaver til Julia Gillard’s artikel

Innovationsoplæg

Vælg en anden industri og anlæg Julia Gillards logik på denne:

1. Er der et større eller lignende potentiale for denne industri?

2. Hvordan skulle det implementeres i denne industri? 

3. Hvorfor ville det være et bedre eller dårligere sats?

Skriveøvelse

Hvad kan man få ud af at give penge til pigers uddannelse? 

Inddrag et økonomisk argument og et sociologisk/politologisk argument. 

Hjemmearbejde
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Annie Leonard er administrerende direktør for 
Greenpeace USA og forfatter til The Story of Stuff, en 
online-film, der er blevet set mere end 40 millioner gange. 
Filmen udviklede sig til The  Story of Stuff Project, som 
arbejder på at gøre mennesker verden over bedre rustet 
i kampen for en mere bæredygtig og retfærdig fremtid. 
I 2010 udgav Simon & Schuster Leonards bestseller The 
Story of Stuff.
 Daniel Mittler er politisk direktør for Greenpeace 
International. Han leder Greenpeaces globale team fra 
Berlin og er samtidig politisk rådgiver for organisationen. 
Han har ledet mange Green peace-delegationer ved 
globale forhandlinger og skriver om NGO-strategi, 
klimapolitik og virksomhedsansvarlighed. Hans tekster 
kan findes på www.greendaniel.blogspot.com.

Annie Leonard & Daniel Mittler 

Omfordeling af magt 
i menneskers og 
planetens interesse
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Hvis vi skal gøre verdensmålene til virkelighed, er vi nødt til at 
ændre den måde, vi styrer planeten på. Vi har brug for en ny 
fordeling af magt, hvor verdensledere står til ansvar for alle 
borgere, i stedet for kun at stå til ansvar for den øverste ene 
procent. Regeringer skal både lave og implementere regler, der 
sikrer rettigheder for almenvellet. Daniel Mittler og Annie Leon-
ard vil sætte ind på tre områder: Give reel magt til velfærds- og 
miljøorganisationer, sikre at politik kommer før erhvervsliv; samt 
øge kontrollen med finanssektoren.

Vedtagelsen af verdensmålene har givet menneskeheden en vigtig to-do-liste, en vision 

om at afskaffe fattigdom inden 2030, et mål om at vende tendensen med voldsomt 

stigende ulighed og at overgå til at bruge sikker, vedvarende energi. Men disse mål 

bliver – i lighed med tidligere internationale aftaler – ikke opfyldt, medmindre der i de 

kommende 15 år sker en grundlæggende omfordeling af magt. Mindre kan ikke gøre 

det, når vi taler om at sørge for velstand til alle – samtidig med, at vi holder os inden 

for de økologiske grænser, naturen har sat for os.

 I dag er den politiske og økonomiske magt i hænderne på et forsvindende lille 

antal mennesker – hvoraf mange har stærke bånd til netop de industrier, der truer 

bæredygtigheden. Medmindre vi ændrer det forhold, så vores politiske ledere og 

øverste erhvervsfolk står til ansvar for alle borgere og ikke kun denne ene, rigeste 

procent, bremses vores forsøg på at finde bæredygtige løsninger. Vores bud på en 

bedre verden er, at dette kan lade sig gøre. Regeringer må sørge for lovgivning, der 

sikrer almenvellet og give de institutioner, der skal implementere reglerne, de fornødne 

værktøjer. Vi ved, at det både er muligt og nødvendigt. En omfordeling af politisk og 

økonomisk magt er en betingelse for at kunne nå verdensmålene.

 Vi er allerede begyndt. Over hele verden slutter folk sig sammen og kræver en 

retfærdig og bæredygtig fremtid. I øjeblikket er det, som om magthavere ignorerer 
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det i stedet for at lytte, samtidig med, at de ruller den røde løber ud for donorer fra 

erhvervslivet. Globale økonomiske spillere, der tjener på den nuværende, destruktive 

status quo, har taget international politik som gidsel og lagt hindringer i vejen for 

virkelige løsninger, der bringer os tættere på verdensmålene. Verden har allerede 

overskredet fire ud af syv af ’planetens grænser’ samtidigt med at uligheden stiger, og 

civilsamfundets muligheder for handling mange steder begrænses.

 Men ændringer sker, efterhånden som befolkningen stiller sig i vejen. Sidste år 

blev Keystone XL-rørledningen droppet som følge af pres fra både borgere, bønder 

og indfødte; Shell måtte trække sig fra Alaskas arktiske nord på grund af pres – alt 

fra bedstemødre til investorer og kajakroere. Alle modsatte de sig boringer efter mere 

olie. Kinas kulforbrug er på vej ned, ikke mindst, fordi indbyggerne ikke vil finde sig i 

luftforureningen. Og for nylig bremsede præsident Obama en række programmer for 

kuludvinding på offentligt ejet amerikansk jord. Ingen sektor har ændret sig så meget i 

de seneste 15 år som energisektoren. Der er allerede nu dobbelt så mange amerikanere 

ansat i solenergisektoren som i kulmineindustrien. Og omstillingen i retning af ren, 

vedvarende energi vil kun accelerere og blive billigere og bedre for hver dag.

 Der er nu installeret 15 gange mere solenergikapacitet og tre gange så meget 

vindkraftkapacitet i verden som i 2007, og der iværksættes nu også flere rene 

energiprojekter end den, der stammer fra kul, olie og gas til sammen. For eksempel 

vokser solenergien hurtigere end selv vi hos Greenpeace havde forudsagt.

 Det er opmuntrende. Men for at muliggøre en retfærdig udvikling har vi brug for 

mere grundlæggende forandringer end blot at skifte fossiler brændstoffer ud med 

vedvarende energikilder. Magthaverne må vedtage regler, der sikrer almenvellet. 

De må give offentlige institutioner mulighed for og redskaber til at håndhæve disse 

regler. Det betyder, at vi grundlæggende skal forandre den måde, vi styrer planeten 

på, inklusive vores globale institutioner og regler. Vi foreslår tre afgørende politiske 

forandringer:

• Giv reel magt til de globale organisationer, der arbejder med velfærd og 

miljøbeskyttelse.
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• Stop korporative handelsaftaler og giv politik forrang for erhvervsinteresser.

• Reguler finanssektoren.

1. Giv sociale organisationer og miljøorganisationer magt!

Institutioner er skabt af mennesker, og hvis magthaverne vil skabe slagkraftige 

organer, kan de gøre det. I dag er det de mest magtfulde, der opretholder status quo, 

mens de, der beskytter mennesker og deres rettigheder, ofte er handlingslammede. 

Verdenshandelsorganisationen (WTO) kan idømme lande, der bryder dens regler, 

store bøder. En organisation, hvor støtte til vedvarende energi er under angreb. USA 

fik for nylig WTO til at slå ned på Indiens vedvarende energiprogram, der gav forrang 

til lokalt producerede produkter. At stille lokale producenter bedre end andre er imod 

WTO’s regel om, at alle producenter skal behandles ens. I en ulige verden forstærker 

denne formelle insisteren på lighed blot de allerede magtfuldes dominans.

 Fordi WTO bliver ved med at træffe afgørelser, der opretholder status quo og 

favoriserer dem med magt – og har autoritet til at håndhæve disse afgørelser – har det 

en afdæmpende effekt på progressiv politik og gør det samtidig mindre sandsynligt, 

at regeringer vil skride til handling og for eksempel tvinge forurenere til at betale for 

negative miljøpåvirkninger.

 I modsætning hertil er miljøets beskyttere ineffektive, dårlige til at koordinere og 

mangler tilstrækkelig gennemslagskraft. FN’s miljøprogram (UNEP) kan kun opfordre, 

coache og opbygge kapacitet. Men i vores optik burde miljøorganisationer og sociale 

organisationer også have mulighed for at pålægge sanktioner og udskrive bøder. UNEP 

skal laves om til en global miljøautoritet, med meget mere effektive håndhævelseskræfter. 

Samtidig skal miljøtraktaterne styrkes. Det bør være klart, at hvis regeringer bryder de 

aftaler, de har underskrevet – som Canada gjorde, da det nægtede at implementere 

Kyotoprotokollen – får det alvorlige konsekvenser.

2. Sørg for, at politik styrer

Institutionerne skal forandres, men økonomien skal også under kontrol. Verdens regeringer 
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står over for et valg. De kan fremme handelsaftaler som Trans Pacific Partnership (TPP) 

og Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) og give virksomheder mere 

magt til at underminere og annullere politiske beslutninger, der er truffet i planetens og 

dens beboeres interesse. Aftalerne vil gøre det muligt for virksomheder at lægge sag 

an mod regeringer, der handler til offentlighedens bedste. Det vil medføre flere absurde 

sagsanlæg, såsom det fra den svenske energikoncern Vattenfall, der lægger sag an 

mod Tyskland for at få kompensation for landets demokratiske beslutning om at udfase 

atomenergi. Eller det fra TransCanada, som sagsøger de amerikanske skatteydere, 

fordi præsident Obama i menneskehedens interesse afviste at anlægge Keystone XL-

rørledningen.

 Men politikerne kan også vælge en anden vej. En, der fokuserer på almenvellet. De 

kan åbne op, blive mere gennemsigtige og demokratiske og dele magten med borgerne. 

Det er på høje tid med en fuldstændig gennemgang af det globale handelssystem og 

dets sociale og miljømæssige konsekvenser. Vi er nødt til at revidere vores system og 

opbygge en ny inkluderende og fælles økonomi.

 Magthaverne kan oplagt starte med at få os på ret kurs ved at ophæve 

erhvervssektorens straffrihed. Virksomhedsansvarlighed og erstatningsansvar bør 

udvides til at gælde mennesker og miljø over hele verden. Hvis virksomheder forårsager 

skade, skal det koste. Et bindende, globalt værktøj, som sikrer fuldt erstatningsansvar 

for alle sociale og miljømæssige skader må gives topprioritet. En sådan aftale er ikke 

så utopisk, som den måske kan lyde. Ved World Summit on Sustainable Development 

i 2002 blev regeringerne enige om, at der bør være globale regler for globale 

virksomheder. Hvis regeringerne mener, hvad de skrev i verdensmålene, er det på 

tide, at de handler derefter.

 På nationalt niveau skal vi have revitaliseret demokratiet og sikre, at politik kan 

styre virksomheder og ikke omvendt. I USA vil det for eksempel betyde, at man straks 

sørger for at stoppe virksomheder og lobbybureauers store indflydelse på valg og 

folkevalgtes afhængighed af deres penge.
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3. Kontrol med de finansielle markeder

Vores verden bliver aldrig bæredygtig eller retfærdig, når finansmarkedernes kortsigtede 

afkast kommer først. Stærk kontrol med de finansielle markeder er et nødvendigt første 

skridt mod en magtstruktur, der tilgodeser mennesket og vores planet. Nye skattemæssige 

redskaber, såsom skat på finansielle transaktioner, skal vedtages globalt for at bremse 

skadelig spekulation og frigøre hårdt tiltrængt kapital til udvikling og miljøbeskyttelse.

 Det er blot nogle af de mange tilgange, vi ved, ville kunne mindske indflydelsen 

fra virksomheder, der pantsætter vores fremtid for kortsigtet gevinst. Vi ved, at disse 

foranstaltninger kan virke og give mennesker bedre velfærd samt hjælpe til at sørge 

for, at vi ikke overskrider jordens økologiske grænser. Men hvis både planeten og 

dens beboere drager fordel af det, hvorfor bliver disse skridt ikke taget allerede nu? 

Hvorfor løbe risikoen for, at vi alle taber?

Fra lokal til global: Politik er taget som gidsel af dem, der forurener

Det her er igen et spørgsmål om magt. Efterhånden som antallet af ekstreme vejrfænomener 

i stil med orkanen Sandy i 2012 stiger, begynder flertallet af amerikanere at støtte 

effektive klimaforanstaltninger. Men olieindustrien dominerer amerikansk politik og 

hindrer effektiv handling. Og det sker ikke kun i USA. Erhvervsinteresser har alt for stor 

indflydelse på regeringer i både nord og syd. Det er stadig olie-, kul- og gasindustrien, 

der bestemmer. Fra Capitol Hill til Caracas, fra Brasilia til Ankara. Selv tiltag, der 

virker som almindelig sund fornuft, såsom nedskæringer på subsidier til produktionen 

af fossile brændstoffer, bliver bremset. På klimakonferencen i Paris er regeringer blevet 

enige om at forsøge at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grad celsius, og i 

den forbindelse forekommer det absurd, at der stadig bruges offentlige midler på at 

forværre klimaproblemerne. Selvmodsigelsen er særlig ærgerlig i lande, der står over 

for offentlige nedskæringer. At regeringer stadig bruger 452 milliarder dollars om året 

på at subsidiere produktionen af fossile brændstoffer, er et udtryk for, at regeringer 

prioriterer Exxons og Koch Industries’ velfærd højere end borgernes.
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En bevægelse af bevægelser kan gøre en forskel

I de kommende 15 år må politik og aktivisme fokusere på at ændre de eksisterende 

magtforhold. For at kunne skabe en styreform, der tilgodeser mennesker og planeten, 

må vi bygge videre på de sejre, folket allerede har vundet. Vi vil arbejde på at opbygge 

en bevægelse, der er stærk nok til at tvinge regeringer til at gøre noget for vores fælles 

bedste. Vi vil skabe alliancer mellem græsrodsinitiativer og globale organisationer og 

fremsætte vores krav om grundlæggende forandringer såvel i gaderne som i magtens 

korridorer. Vi ved, at det er muligt, for vi gør det allerede.

 Det var forskellige alliancer bestående af alt fra konservative landmænd, der havde 

jord langs rørledningen, som sammen med globale investorer, miljøorganisationer og 

indfødte i landsbyer indså, at de fossile brændstoffers tid var ved at rinde ud og fik 

standset Keystone XL-rørledningen.

 Robert Hunter, en af Greenpeaces grundlæggere, sagde engang, at ”store 

forandringer virker umulige, når man begynder, og uundgåelige, når man er 

færdig”. Vores tanker om at få magthavere vil styre vores planet med fremtiden og 

bæredygtigheden for øje, virker umulige og idealistiske for mange. Vi ved, at de 

globale tendenser bevæger sig væk fra effektiv regulering til dereguleringer og deraf 

ødelæggelse af vores miljø. Men ligesom (formelle) borgerrettigheder blev indført og 

apartheid afskaffet, tror vi på, at det en dag bliver virkelighed. Med jeres hjælp kan 

ambitionen om at nå verdensmålene inden 2030 blive til virkelighed. Som Nelson 

Mandela sagde: ”Det virker altid umuligt, indtil det er blevet gjort.”
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Opgaver til Annie Leonard & Daniel Mittler’s
artikel

Forståelsesspørgsmål

1. Beskriv kort Annie Leonard og Daniel Mittlers bud på en bedre verden

2. Hvem mener de, at politikerne burde stå til ansvar for?

3. Hvad er problemet med status quo?

4. Nævn tre problemer miljøorganisationerne har?

5. Hvilket magtbegreb arbejder de med?

6. Hvordan ville du teoretisk kritisere deres bud?

Diskussionsspørgsmål 

1. Kan Annie Leonard og Daniel Mittlers bud lade sig gøre i praksis?

2. Betjener politikere kun 1 % af befolkningen og hvem er den ene procent? 

3. Har politikere en forpligtelse til at beskytte erhvervsinteresser?

4. Hvilket magtbegreb anvender Annie Leonard og Daniel Mittler?

Klasseundervisning
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Opgaver til Annie Leonard & Daniel Mittler’s
artikel

Innovationsoplæg

Vælg et emne, du mener, vores politikere ikke tager nok stilling til og planlæg en folkelig 
kampagne for at sætte fokus på det. 

- Definér en målgruppe.

- Skab et koncept (skal det være online, på gaden, etc.). 

- Beskriv, hvordan kampagnen konkret skulle udføres.

- Beskriv, hvordan I vil engagere jeres målgruppe i kampagnen.

- Beskriv, hvordan I vil få opmærksomhed om kampagnen.

- Diskutér, hvilke faldgrupper der for at kampagnen ikke vil kunne mobilisere jeres 
         målgruppe.

Skriveøvelse

Hvilke folkelige bevægelser har der været over de sidste 100 år – og hvordan har de været 
med til at ændre verden? Inddrag teori fra politologi, sociologi og/eller økonomi. 

Hjemmearbejde
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En menu i 2030

Dan Barber er køkkenchef på restauranten Blue Hill i 
Manhattans West Village og på Blue Hill at Stone Barns 
ved non-profit-landbruget og uddannelsescentret Stone 
Barns Center for Food & Agriculture. I New York Times-
bestselleren The Third Plate: Field Notes on the Future 
of Food undersøger Barber, hvordan vi kan ændre 
vores spisevaner og dyrkningsmetoder for at forbedre 
landbrugsjordens kvalitet.

Dan Barber
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Det konventionelle fødevaresystem kan ikke opretholdes. Vores 
madvaner og den måde, vi dyrker jorden på, skader vores 
helbred og driver rovdrift på jordens naturressourcer. Vi er derfor 
nødt til at gentænke vores fremtidige kostplaner. Dan Barber 
stiller et vanskeligt spørgsmål: Hvilken menu vil bringe os tættere 
på verdensmålene for bæredygtig udvikling i 2030? Barber 
udvikler en fireretters menu, som ikke bare er bæredygtig, men 
også har potentialet til at skabe bedre betingelser for både 
mennesker og planeten.

For at kunne brødføde verden på bæredygtig vis er vi nødt til at gentænke måden, vi 

spiser på. Vi har brug for at tænke radikalt nyt, men vi har ikke brug for en revolution.

Hver dag kommer flere og flere beviser på, at vores globale fødevaresystem er brudt 

sammen. Jorderosion, faldende grundvandsspejl, fiskeri under pres, reducerede 

skovområder og forringet biodiversitet er kun en håndfuld af de miljøproblemer, der er 

forårsaget af vores fødevaresystem – problemer, der vil fortsætte med at blive værre i 

takt med den globale opvarmning, som vores fødevareforbrug til gengæld bidrager til.

 Det går også ud over vores helbred. Stigninger i antallet af fødevarebårne sygdomme, 

fejlernæring og kostrelaterede lidelser som fedme og diabetes kan, i hvert fald i nogen 

grad, spores tilbage til vores masseproduktion af fødevarer. Advarslerne er klare: 

Eftersom vi dyrker jorden og spiser på en måde, der går ud over vores helbred og driver 

rovdrift på naturressourcer (for ikke at tale om de økonomiske og sociale implikationer), 

kan det konventionelle fødevaresystem ikke opretholdes. Landbrugsindustriens metoder 

med monokulturer af korn og store områder til kvægfedning er ikke fremtiden for 

landbrugsproduktion.

Men hvad så?

Flere og flere undersøgelser viser, at et varieret og bredt funderet landbrug – med 
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integreret produktion af animalske produkter og afgrøder samt fornuftig jordbehandling 

– er svaret. Ikke alene er den form for landbrug afgørende set fra et økologisk synspunkt. 

På langt sigt er produktiviteten også højere end ved kemiske monokulturer.

 Vi kan ikke diskutere fremtidens fødevareproduktion uden at tale om, hvordan vi 

spiser. Hvis vi fortsætter som hidtil med at spise mere og mere kød, fokuserer mere og 

mere på de gode udskæringer, og bruger korn til foder eller brændstof i stedet for selv 

at spise det – så kan selv ikke det mest fremsynede landbrug overleve, hvis ikke vores 

kostvaner er i overensstemmelse med det.

 I fremtiden er det vores forpligtelse som forbrugere og kokke at gentænke vores 

kostvaner, så de afspejler miljøets behov. Vi skal gentænke vores spisevaner fra jord til 

bord. Men hvilken type menu vil bringe os tættere på verdensmålene for bæredygtighed? 

Kan vi forestille os en måde at spise på, som ikke bare fastholder verden i dens nuværende 

tilstand, men også fungerer som en motor for forbedringer? Der er selvsagt ikke kun ét 

svar, fordi det kommer an på, hvor man bor, og hvilken årstid det er. Men der findes 

visse fælles principper og temaer – ingredienser, der kan sættes sammen og blive til en 

kostplan – som vil forme en ny æra, hvor vi spiser økologisk mad. Den menu, jeg beskriver 

nedenfor, er specifik for min hjemegn (det nordøstlige USA), men dens grundprincipper 

kan bruges overalt.

En menu i 2030

Første ret: ”Lossepladssalat”

Vores fremtidsmåltid begynder på lossepladsen. Der findes ikke noget bedre at begynde 

med end det, der ellers ville gå til spilde: de ingredienser, der ikke indgår i vores 

almindelige menu.

 Mere end en tredjedel af al den mad, der bliver produceret i verden, går til spilde. 

Cirka 28 procent af verdens landbrugsjord producerer mad, der aldrig bliver spist – et 

kolossalt spild af ikke bare næringspotentiale, men også af naturressourcer. Madspild 

bidrager også væsentligt til klimaforandringer; hvis madspild var et land, ville det 

være den tredjestørste udleder af drivhusgasser.
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 Der er fra mark til markedsplads utallige faktorer, der forårsager madspild. Men 

nogle af de mest iøjnefaldende eksempler finder vi på – eller rettere uden for – vores 

tallerkener. Hvert år smider forbrugere i højindkomstlande cirka 222 millioner tons mad 

ud. Det er lige under den samlede nettoproduktion af mad i Afrika syd for Sahara, som 

udgør 230 millioner tons. Den gennemsnitlige amerikanske familie kasserer omtrent en 

fjerdedel af al den mad, de køber.

 Statistikkerne er frygtelige, men samtidig opmuntrende. Det er tydeligt, at 

madspild er et felt, hvor forbrugerne har mulighed for at gøre en enorm forskel. En 

”lossepladssalat” er én måde at gøre det på. Og nej, salaten kræver ikke, at man roder 

i skraldecontainere. Men den er lavet af ingredienser, der tit ender i skraldespanden 

eller kompostbunken. Grønsagsrester som romainesalathjerter, gulerodsskræller, 

broccolistokke og radisetoppe.

 Det lyder måske ikke specielt fristende at lave en ret af kasserede rester, men 

de kan faktisk, med en smule omhu, løftes til delikate højder: Stegt i olivenolie får 

romainesalathjerter samme røgede sprødhed som rosenkål; radisetoppe kan indgå i 

en pebret pesto-vinaigrette.

 I bund og grund hylder denne salat det princip, som de fleste madkulturer har 

gjort brug af gennem årtusinder: ved hjælp af kreativitet og kulinariske færdigheder 

at lave noget lækkert ud af det frasorterede eller uønskede. I fremtiden vil den tilgang 

blive almindelig, ikke kun af nød, men også, fordi folk bliver gladere af at lave god 

mad. Måske er ”lossepladssalat” et dårligt navn. Hvis vi gør vores arbejdet rigtigt, 

vil retten om 15 år have brug for at nyt navn, fordi ingredienserne til den tid er en 

hel almindelige del af vores daglige kost. Vores fødevaresystems biprodukter vil blive 

værdsat som smagfulde ingredienser i sig selv.

Anden ret: ”Skaldyr og det, de spiser”

Det er rimeligt at stille spørgsmålet, om der om 15 år fra nu vil være fisk tilbage til 

vores menu. Meldinger om havenes tilstand understreger vores appetits ødelæggende 

følger. I dag er 80 procent af verdens fiskebestande enten udnyttet fuldt ud eller 
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overfisket.

 Vi hiver ganske simpelt for mange fisk op af havet. Og vi tager de forkerte fisk. Vi 

vil have de store fisk øverst i fødekæden. Det er ikke sært, at mange af bestandene, 

blandt andet af torsk og tun, er mindsket med 90 procent bare i løbet af de seneste 

par årtier.

 At sikre både havet og disse arter kræver mere fantasi, hvad angår både fangst 

og tilberedning. I stedet for at ”plukke” de store spisefisk fra fødekædens øverste led, 

hvorfor så ikke begynde nedefra med de mange vandplanter?

 Tag nu for eksempel tang, som i denne ret marineres i en bouillon. Tang, der 

fremhæves som den næste superfood, er rigt på vigtige mineraler og vitaminer. 

Derudover er den rig på kulinarisk potentiale: Mængden af kendte spiselige arter 

overgår let diversiteten i en tag-selv-buffet. Og vi kan have det godt med at spise 

løs. Tang trives under bæredygtige akvakulturbetingelser og vokser hurtigt uden 

gødskning. Faktisk kan tang optage potentielt skadelige overskudsnæringsstoffer 

som kulstof, kvælstof og fosfor, samtidig med at den øger iltkoncentrationen, altså et 

naturligt vandrensningssystem.

 Vi bruger ikke bouillonen som tilbehør til en 200-grams filet, men til et udvalg af 

skaldyr som østers og muslinger. Resultatet: En ret med et negativt CO2-aftryk og en ny 

tilgang til fisk og skaldyr, som medvirker til at genoprette balancen i verdenshavene.

Tredje ret: Pastinakbøf og græsfodret okse

I dag afslutter vi de færreste måltider med en grønsagsret, men om en generation 

vil det sikkert være temmelig udbredt. Som med alt andet i denne fremtidsmenu har 

begrundelsen for at gå væk fra kødbaserede hovedretter primært med økologi at gøre. 

Hvis vores menuer skal fungere i overensstemmelse med det, som jorden kan levere, 

spiller grøntsager og korn uvægerligt hovedrollen.

 Uanset om vi taler om en 400-grams ribeye, en svinekotelet eller et stykke 

kyllingebryst, er det kød, du spiser, formentligt et produkt af et system, der ser stort 

på dyrevelfærd, der ødelægger miljøet og som bruger værdifulde naturressourcer 



40

på andet end direkte at producere fødevarer til mennesker. Omkring 36 procent 

af verdens afgrøder bruges til dyrefoder. Med andre ord er vores proteinbaserede 

måltider – et mønster, som hastigt spreder sig fra USA til resten af verden – på alle 

måder ubæredygtige. Og om 15 år vil de være fortid.

 I stedet for et stykke svulmende oksekød finder du en vinterpastinak, let sødet af 

den første frost. I dag tildeles den ydmyge pastinak ofte en plads helt ude i periferien 

af måltiderne, men om få årtier vil vi servere de hårdføre rødder stegt som bøffer.

 Kødet vil ikke være helt fraværende. ”Moder Jord prøver ikke at drive landbrug 

uden dyrebesætninger,” sagde sir Albert Howard, det økologiske landbrugs gudfar, 

og derfor er der også en smule animalsk protein på vores tallerkener. Men kun i meget 

beskedne mængder. Det vil fylde mindre på tallerkenen og som regel være et stykke af 

dyret – for eksempel nakke eller skank – som amerikanerne er så hurtige til at kassere.

 Et lille stykke braiseret okseskank fungerer som pynt til pastinakken, sammen med 

en kraftig bordelaise, lavet på ben. Det er en perfekt måde at skabe en smagsintens 

ret på forskelligartede og ydmyge udskæringer – og til at vende op og ned på den 

ikoniske middag med bøf.

Fjerde ret: Ristet 898-squash

Det mest opfindsomme indslag i fremtidsmenuen er noget, du kan holde i hånden. Det 

er den lille vintersquash – kaldet 898 – fremelsket af en forsker ved Cornell University 

ved navn Michael Mazourek.

 Jeg mødte professor Mazourek for første gang for flere år siden, da han spiste 

middag på min restaurant. Da han havde spist, kom han ud i køkkenet. Jeg holdt 

en butternutsquash frem (den bedst sælgende hverdagsvintersquash) og spurgte, 

halvt i spøg, om han kunne fremavle en ny sort med en mere intens squashsmag. 

Han forklarede, at squashavlere ikke adskiller sig væsentligt fra alle mulige andre 

planteavlere – de forædler med afkast og ensartethed for øje, hvilket igen betyder 

monokulturer og masseproduktion. ”Det er sjovt, eller måske snarere tragikomisk,” 

sagde han, ”men i alle de år, jeg har brugt på at fremelske nye sorter – efter titusindvis 
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af forsøg – er der aldrig nogen, der har bedt mig om at avle med henblik på smag. 

Ingen.”

 Planteavlere er arkitekter, og frø er tegningerne til dyrkningen. Frøet er forudsætningen 

for al planteavl. Hvis afkast og ensartethed er de afgørende faktorer, falder hele 

systemet, fra mark til distributør og videre til markedet, stort set sammen. Vi siger: ”Det 

begynder med frøet,” og det gør det, men det begynder også med idéen til frøet.

 Det er grunden til, at kokke, landmænd, ernæringseksperter og forbrugere må og 

skal blive mere involveret i forædlingsarbejdet bag frøet. Sammen kan vi opmuntre en 

ny generation af planteavlere og skabe sorter, der ikke bare dyrkes for afkastets skyld, 

men også udvælges på grund af smag, næringsværdi og afstamning. Og vi kan dyrke 

afgrøder på en måde, der understøtter den rigtige form for jordbrug. De dygtigste 

planteavlere forstår, at det system, som planten er en del af, er lige så vigtigt som 

plantens genetik. Hvis jorden ikke plejes, vil selv ikke de bedste gener være til nogen 

nytte. Slutresultatet kommer måske til at ligne 898-squashen. Den dyrkes med det formål 

at fremelske en række egenskaber: Godt afkast og sygdomsresistens, en indbygget 

modenhedsindikator (så landmanden ved præcis, hvornår den skal plukkes) og cirka 

dobbelt så meget betacaroten og andre carotener som en almindelig vintersquash. 

Og bedst af alt: Den har en naturlig sødme (Brix-graden ligger på en slikagtig 15+), 

hvilket gør den til et lækkert og næringsrigt element på ethvert dessertbord.

Hvordan ser fremtidens menu ud

Det viser sig, at den i høj grad ligner det, som man finder i traditionelle, flere tusind 

år gamle madkulturer. De nåede ikke frem til deres mad ved at stikke en våd finger 

i vejret, men udviklede kostplaner, som var i overensstemmelse med det, som deres 

nærområde kunne give dem. De hyldede forskelligheden, kombinerede smagsnuancer, 

ikke på basis af konventioner, men fordi de passede sammen og kunne holde det miljø, 

der producerede dem, i balance. De udviklede sig konstant og anvendte det bedste, 

naturen havde at tilbyde på et givent tidspunkt. Hvis vi gør det til vores fødevarefremtid, 

kan det kun blive godt.
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Opgaver til Dan Barber’s artikel

Forståelsesspørgsmål

1. Beskriv kort Dan Barbers bud på en bedre verden

2. Hvad mener Dan Barber er de fundamentale problemer ved fødevare
      systemet?

3. Hvorfor skal vi spise ’Lossepladssalat’?

4. Hvad er problemet med den måde vi spiser og fanger fisk?

Diskussionsspørgsmål 

1. På hvilke måder ville man nemt kunne implementere Dan Barbers ideer 
      om en ny diæt?

2. Hvilke af de bæredygtige udviklingsmål kunne blive påvirket af en 
      ændret diæt? 

3. Hvem har ansvaret for at ændre vores madvaner?

Klasseundervisning
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Opgaver til Dan Barber’s artikel

Innovationsoplæg

Hvordan kan vi mest effektivt bekæmpe madspild? 

Dette kan enten tage udgangspunkt i vaner fra din dagligdag, nye opfindelser eller 
større mere samfundsrettede tiltag.

Skriveøvelse

Danmark ligger højt på listen over lande i verden, der spiser mest kød. 
Skriv et indlæg, hvor du argumenterer for, at det enten er produktionssiden eller 
forbrugssiden, der har ansvaret for, at vi spiser så meget kød, og hvad der skulle til 
for at nedbringe forbruget.

Hjemmearbejde
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Viden for videns skyld 
er den mest værdifulde 
vare, vi har 

Fabiola Gianotti begyndte hos CERN, det europæiske 
center for forskning i partikelfysik, i 1994 og blev 
centrets første kvindelige direktør i 2016. Hun har et 
æresprofessorat ved Edinburgh University og er medlem 
af the Italian Academy of Sciences og associeret medlem 
af US Academy of Sciences samt det franske Académie 
des sciences. Fra 2009 til 2013 var hun projektleder 
(og talsperson) for ATLAS-eksperimentet, og 4. juli 2012 
stod hun i spidsen for CERN’s offentliggørelse af fundet 
af Higgs-partiklen. I 2011 blev Gianotti optaget på The 
Guardians liste over de 100 mest inspirerende kvinder. 
Hun var nummer fem på Time Magazines liste over årets 
personer i 2012 og var nævnt i Forbes Magazine som 
en af de 100 mest indflydelsesrige kvinder i 2013.

Fabiola Gianotti
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Grundforskning anses ofte for at være en luksus, men i praksis 
er det det mest værdifulde, vi har. Grundforskningen understøtter 
innovation helt fra den simple udnyttelse af ild til de moderne 
teknologier, vi har brug for til at skabe en bæredygtig fremtid. 
Ikke alle bestræbelser på at nå verdensmålene behøver at 
være kortsigtede, praktiske og fokuserede – basal videnskab 
og muligheden for at opfinde og tænke helt fra bunden 
tilvejebringer ofte den viden, der er behov for, til at virkeliggøre 
betydelige strukturelle ændringer til alles bedste.

Helt tilbage i 1939 skrev Abraham Flexner en rørende hyldest til grundforskningen i 

magasinet Harpers med titlen ”Den unyttige videns nyttighed”. Ni år tidligere havde 

Flexner været en af grundlæggerne af Institute for Advanced Studies (IAS) i Princeton, 

New Jersey, et tempel for ”unyttig” viden. Hans artikel genfortæller en samtale, han 

havde haft med en vis George Eastman. Kort fortalt havde Flexner spurgt Eastman, 

hvem han anså for at være den vigtigste arbejder i verden, hvortil Eastman øjeblikkeligt 

svarede: ”Marconi”. Her begyndte uenigheden. Flexner påpegede, muligvis forsætligt 

provokerende, at Marconis bidrag til opfindelsen af radioen og den trådløse teknologi 

havde været minimalt. Han fremhævede derefter James Clerk Maxwells arbejde med 

magnetismens og elektricitetens teoretiske fundament samt Heinrich Hertz’ eksperimenter 

med sporingen af elektromagnetiske bølger. Maxwell og Hertz, sagde han, bekymrede 

sig ikke om den praktiske nytteværdi af deres arbejde; de tænkte kun på at udvide 

vores fælles pulje af viden om den fysiske verdens mekanismer. Den viden, de søgte, 

var med andre ord aldrig beregnet på at være nyttig. Men uden den kunne der ikke 

have været nogen Marconi, ingen trådløs teknologi, ingen radio, intet fjernsyn og 

ingen mobiltelefoner.

 Innovationens historie er fuld af den slags eksempler. Faktisk er det praktisk talt 

umuligt at finde teknologi, der ikke kan spores tilbage til videnskabsfolk, hvis arbejde 
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udelukkende var motiveret af et ønske om at forstå den verden, der omgiver os. Men 

grundforskning går endnu videre. Den har rødder i den menneskelige natur. Ethvert 

barn er af naturen en videnskabsmand/-kvinde, fuld af nysgerrighed, fantasi og en 

trang til at lære. Det er det, der adskiller os fra alle andre arter, og det, som har været 

kilden til nytænkningen, lige siden mennesket lærte at kontrollere ilden og opfandt 

hjulet. Børn stiller altid spørgsmål. Hvorfor er himlen blå? Hvad er vi lavet af? Hvad 

er det for nogle lysende pletter på nattehimlen? Det er ved at udforske spørgsmål som 

dem, at videnskaben har gjort fremskridt. Det er ved at udforske disse spørgsmål at 

ungdommen kan inspireres til vokse op og blive morgendagens videnskabsfolk eller i 

det mindste videnskabeligt opmærksomme borgere.

 For at underbygge min pointe, vil jeg fremhæve et eksempel, jeg kender en hel del 

til: Brout-Englert-Higgs mekanismen. Den forskning, der førte til udredningen i 2012 

med opdagelsen af Higgs-partiklen ved CERN, var inspireret af spørgsmålet: ”Hvorfor 

har nogle naturkræfter, som Maxwells elektromagnetisme, uendelig rækkevidde, 

mens andre kun virker på korte afstande, for eksempel dem, der opererer på 

atomkerneniveau?” Man kan næppe finde et mere akademisk spørgsmål, men da vi 

offentliggjorde opdagelsen af Higgs-partiklen den 4. juli 2012, blev det dækket med 

stor begejstring af medier fra hele verden. I Brout-Englert-Higgs mekanismens tilfælde 

gik der 50 år fra spørgsmålet blev stillet, til svaret blev fundet, og i den periode blev 

omfattende mængder af viden fra grundforskning overført til anvendt forskning og 

tilbage igen.

 Grundforskningens ambitiøse mål kræver udvikling, konstruktion og brug af 

komplicerede hightech-instrumenter, der udfordrer industrien og presser den til at 

rykke teknologiens grænser. Den type opfindelser i grundforskningens navn finder 

jævnligt vej til resten af samfundet. Et godt eksempel er den forbindelse, der siden 

1970’erne har eksisteret mellem CERN og den medicinske billeddiagnostik. Dengang 

samarbejdede CERN med et nærliggende hospital om at bruge CERN’s foton- og 

elektronsporingsteknologi til at udvikle en af de allerførste PET-scannere. Det seneste 

kapitel i den historie er udviklingen af elektronik, der gør det muligt at læse foton- 
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og elektrondetektorer i et stærkt magnetfelt. Det bidrager ikke alene til øvrige 

eksperimenter på CERN, men har også gjort det muligt for medicinalindustrien at udvikle 

kombinerede PET/MRI-scannere, og derved sikre forbedring af diagnoseteknikker. Det 

er grundforskning med en stærk og positiv effekt på menneskers liv over hele Jorden.

To ting står helt klart, når man observerer fysikeres arbejde. For det første findes ordet 

umuligt ikke i deres ordforråd. I tilfældet med opdagelsen af Higgs partiklen kom det 

aldrig på tale at give op, da de fandt ud af, at der ikke fandtes elektronik, der virkede 

i magnetfelter. Det indlysende var i stedet at opfinde den slags elektronik. Det andet, 

man bemærker, er, at de ikke bekymrer sig det fjerneste om ting som køn, etnicitet 

eller race: Det eneste, der betyder noget, er, hvor god man er til det, man laver. Der 

er intet, der kommer tættere på ægte meritokrati end et partikelfysikeksperiment. Og 

resultaterne er utrolige. Det er styrken i disse forskellige samarbejder, der medfører 

udvikling og opdagelser af denne kaliber.

 At stimulere den slags nysgerrig tankegang er blandt CERN’s kernemissioner. Vi 

tager uddannelse og oplæring meget alvorligt og har i årenes løb udviklet programmer, 

der når ud til alle – fra skoleelever til professionelle fysikere, acceleratorvidenskabsfolk 

og it-folk. Vi holder også øje med de unge mennesker, der har været hos CERN, og det 

er spændende at følge deres videre færden. Hvert år opnår omkring 1.000 mennesker 

universitetsgrader verden over for arbejde, der har fundet sted i CERN-regi. Lige over 

en tredjedel af dem vedbliver at beskæftige sig med forskning i den offentlige sektor, 

mens resten bruger deres erfaring i andre sammenhænge. Grundforskning inspirerer 

dermed ikke bare unge mennesker til at beskæftige sig med videnskab, men sørger også 

for en stadig strøm af kvalificerede medarbejdere til forskellige grene af erhvervslivet, 

hvor deres højteknologiske og internationale erfaring giver dem mulighed for at have 

en positiv indflydelse på verden.

 Hvis vi vender os mod FN’s beundringsværdige og ambitiøse verdensmål, er der 

et positivt og opmuntrende fokus på videnskab og teknologi (mål #9). Det vidner om 

en forståelse for, hvor vigtig videnskaben er, når der skal gøres fremskridt, der kommer 

alle mennesker til gode og hjælper med at overvinde de mest presserende af vor tids 

udfordringer. Men 2030-agendaen kan kun realiseres, hvis den får vedblivende og 
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fokuseret støtte såvel som finansiering fra verdens regeringer. Jeg vil hævde, at hvis vi 

skal løse problemer fra afskaffelse af fattigdom og sult (mål #1 og #2) til tilvejebringelse 

af ren og prisbillig energi (mål #7), har vi brug for videnskab og videnskabeligt bevidste 

borgere. Derfor var budskabet fra det videnskabelige samfund, inklusive CERN, til 

2030-agendaen, at alle lande burde allokere en minimumsprocentdel af deres BNP 

til videnskab og STEM-uddannelse (Science, Technology, Engineering og Math) på en 

sådan måde, at den offentlige sektor især støtter grundforskning og STEM-uddannelser. 

Vi påpegede også, at dette er særligt vigtigt i perioder med økonomisk recession, 

hvor private midler naturligt nok investeres i projekter, der giver afkast på kort sigt, og 

regeringsinstitutioner også fokuserer på områder, der giver mulighed for umiddelbar 

økonomisk gevinst på bekostning af langsigtede investeringer i grundforskning. 

Regeringer bør altid sikre, at der produceres en konstant strøm af Abraham Flexners 

unyttige viden.

 Steder som CERN er et fantastisk vigtigt led i innovationskæden. Vi bidrager til den 

slags viden, der ikke blot beriger menneskeheden, men også er en kilde til idéer, der 

bliver til fremtidens teknologi. Vi oplærer unge mennesker og udvikler selv teknologier, 

som har umiddelbar anvendelse i samfundets tjeneste: Teknologier som internettet og 

anvendelsen af partikelacceleratorer, et af CERN’s væsentligste ekspertiseområder, 

kan anvendes på felter så forskellige som fødevaresterilisation og cancerterapi.

 Alt det er muligt, fordi regeringer støtter STEM-uddannelse og grundforskning. Men 

vi burde gøre mere: Vi burde sigte efter at afsætte et minimumsbeløb baseret på BNP 

i STEM-uddannelse og grundforskning i alle lande i verden. Det er vejen til langsigtet 

udvikling og bæredygtighed.

 Flexners artikel indeholder mange eksempler på, hvor nyttig unyttig viden kan være: 

Viden for videns skyld. Den indeholder dog ikke oplysninger om, hvorvidt George 

Eastman blev overbevist af hans argumenter. Uanset hvad, har historien givet mr. Flexner 

ret. IAS er en lige så stærk idéfabrik i dag, som den var i 1930’erne, hvorimod den 

virksomhed, Eastman grundlagde, har lidt en noget anden skæbne. Unyttig viden, som 

Flexner kaldte det, danner fundamentet for menneskelig udvikling. Menneskehedens 

fortsatte jagt på den form for viden vil gøre udviklingsmålene opnåelige.
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Opgaver til Fabiola Gianotti’s artikel

Forståelsesspørgsmål

1. Beskriv kort Fabiola Gianottis bud på en bedre verden

2. Hvorfor er grundforskning upopulær blandt nogen aktører?

3. Hvad mener Fabiola adskiller os fra andre arter på kloden?

4. Hvorfor mener Fabiola Gianotti, at grundforskning er vigtig?

5. Hvilke udviklingsmål mener Fabiola, at vi skal bruge mere videnskab 
      for at nå?

Diskussionsspørgsmål 

1. Bør vi give penge til grundforskning, der ikke har noget direkte formål, 
       når vi allerede har veludviklet teknologi?

2. Skal man omlægge noget af udviklingsbistanden til forskning i den rige 
       del af verden?

3. Hvilke STEM-fag findes der i gymnasiet? Er de højt nok prioriterede?

Klasseundervisning
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Opgaver til Fabiola Gianotti’s artikel

Innovationsoplæg

Find et emne fra ét af jeres naturvidenskabelige fag og præsenter, hvilken forskel det 
direkte eller indirekte har gjort for de fattigste på jorden.

Skriveøvelse

Læs denne artikel (Facebook lures Africa with free internet - but what is the hidden 
cost?, The Guardian, 2016) og diskutér med inddragelse af teori udbredelsen af 
gratis internets mulighed for at skabe mere lighed og flere muligheder for verdens 
fattige. 

Hjemmearbejde
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Din aspiration 
for verden

Den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson (født 
1967) er engageret i en lang række kreative projekter, 
herunder installationskunst, maleri, skulptur, fotografi og 
film. Siden 1997 har hans anmelderroste soloudstillinger 
været vist på store museer over hele verden. Eliassons 
projekter i det offentlige rum omfatter The New York City 
Waterfalls i 2008 og Ice Watch, udstillet i København i 
2014 og i Paris i 2015. Hans atelier i Berlin, etableret i 
1995, er i dag arbejdsplads for omtrent 90 håndværkere, 
teknikere, arkitekter, arkivarer, administratorer og kokke. 
Sammen med ingeniør Frederik Ottesen grundlagde 
Eliasson den sociale virksomhed Little Sun i 2012. Dette 
globale projekt fremstiller og distribuerer Little Sun-
sollampen, som kan bruges i samfund uden adgang til 
et elforsyningsnet, og henleder opmærksomheden på 
behovet for at øge adgangen til bæredygtig energi for 
alle.

Olafur Eliasson



54

Olafur Eliasson har et meget klart budskab: Ved at konfrontere 
folk med konkrete oplevelser og klare billeder kan man 
motivere folk til at handle. Ofte virker vi uberørte, selv om 
vi står over for tilsyneladende uoverskuelige problemer som 
klimaforandringer og krig. Men kunst, når den er rigtigt udført, 
har potentialet til at røre, bevæge og motivere til at gøre noget, 
selv når det synes vanskeligt. Som sådan kan et vellykket 
kunstværk opbygge et fællesskab omkring sig – lokalt som 
globalt. 

Olafur Eliasson beskriver, hvordan kunst kan sætte folk i stand til at handle, og hand 

præsenterer to af sine egne fascinerende værker, der understreger netop den pointe. 

 Fremfor at satse på, at en teknologisk opfindelse, en íde eller et produkt kan redde 

verden, er mit bedste bud  på en bedre verden den kumulative forhåbningsfulde kraft, 

der udtrykkes igennem kunst og kultur af folk fra hele verden. 

 Kulturdeltagelse er en grundlæggende rettighed, som er fastslået i artikel 27 i 

FN’s Menneskerettighedserklæring. Jeg foreslår, at vi tager den rettighed, og alt hvad 

den indebærer, alvorligt. Det kræver ikke alene, at vi sikrer retten til kulturdeltagelse, 

men også at vi aktivt støtter kulturen og dens udøvere, udvider adgangen til den og 

opfordrer flere til at engagere sig i skabelse af den.

 Det betyder også, at der skal opdyrkes en større tillid til ting, der ikke lader sig 

kvantificere, ting, som ikke kan underkastes markedsøkonomien eller tilpasses distribution 

via den hegemoniske kulturindustri. Det indebærer, at man tror på abstraktionens 

kraft og på noget, der ikke nemt lader sig udtrykke med ord. Det inkluderer idéer 

og følelser, som unddrager sig hurtige formuleringer og hurtige forståelser. Det er 

afgørende at tro på kunstens og kulturens styrke, fordi disse områder kan skabe en 

emotionel forbindelse til folk. De er udtryk for vores fælles forhåbninger og stræben og 

inspirerer til aktivt engagement i verden omkring os.
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At binde viden og følelse 

Meget kan siges om vigtigheden af at skabe og udvide adgangen til viden. Den bog, 

du sidder med nu, er for eksempel et led i en sådan beundringsværdig proces. Mindre 

kan siges om, hvordan og hvorfor nogle data motiverer os til at handle, mens andre 

data ikke rører os det mindste. Det skyldes, at det ikke er nok bare at sørge for adgang 

til data. Det er sjældent, at data uden kontekst inspirerer til forandringer.

 Faktisk synes det modsatte at gælde: Der er ikke nogen kobling mellem det, folk 

ved, og det, de føler. Det er selvsagt vigtigt at præsentere kendsgerningerne bag de 

vigtige udfordringer, verden står over for i dag, men det er samtidig nødvendigt at 

koble viden og følelse, hvis man skal handle ansvarligt.

 En af de store udfordringer i dag er, at vi ofte er uberørte af verdens store problemer; 

vi erkender ikke, at vi er en del af det globale samfund, det globale vi. Her tror jeg, 

at kunst og kultur kan spille en vigtig rolle. Kunst beskæftiger sig dagligt med at skabe 

oplevelser, der rører, bevæger og motiverer folk. De fleste af os kender følelsen af at 

blive rørt af et digt eller en bog, at blive bevæget af et stykke musik eller et kunstværk. 

Når vi bliver rørt, bliver vi ofte opmærksomme på en abstrakt følelse, der findes i os i 

forvejen – noget, vi muligvis kan genkende, men som vi endnu ikke har prøvet at sige 

højt eller fuldt ud forstået. Kunst kan handle om at få én til at sætte pris på ubevidste 

drømme eller vågne op, hvis man drømmer for meget. Den kan være provokerende 

eller kritisk eller tilbyde et tiltrængt øjebliks refleksion.

At forvandle følelse til handling

Kunst og kultur kan motivere folk til at handle ved at stille dem ansigt til ansigt med 

konkrete oplevelser og abstrakte tanker. Tilsvarende kan kulturen – ved at rykke 

grænserne for, hvad der er muligt – tilskynde folk til at skabe og udtrykke drømme og 

arbejde på at gøre dem til virkelighed. Kultur viser, at verden kan ændres gennem 

handlinger, og at virkeligheden er relativ. Gennem den påvirkning nedefra, der er 

central i kulturen, er vi medskabere af fælles værdier og forhåbninger om en bedre 

verden.
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 Kulturen tilbyder os et rum, hvori uenighed og konflikt ikke kun opfattes som noget 

negativt; de er snarere væsentlige faktorer i oplevelsen af kunst og kultur. En kulturfestival 

tilbyder mere potentiel kontakt, mere inklusion, mere konflikthåndtering end et politisk 

møde, en konference eller et topmøde, hvor fronterne er trukket tydeligere op. Kulturen 

fører folk fra forskellige baggrunde sammen og samler i dag flere progressive tænkere 

end ethvert andet møde. Dette rum kunne være en glimrende inspirationskilde for 

politikere og en modgift mod populisme og dæmonisering af andre kulturer og 

verdensopfattelser.

 For mig handler kunst om at få en oplevelse, der på én gang er kollektiv og 

personlig. Vi kan være uenige om, hvad en æstetisk oplevelse indebærer, men i bund 

og grund forbinder kunsten os, fordi vi oplever den sammen. Et virkningsfuldt kunstværk 

opbygger et fællesskab – lokalt og globalt – uden at det sker på bekostning af andre. 

Det skaber et inkluderende miljø, hvor uenighed ikke bare er tilladt, men vigtig. Vi må 

søge efter et globalt sprog, der giver plads til at være både ental – mig – og flertal – 

os.

At røre ved is og holde solen i hånden

Et eksempel på det, jeg tror, at kunsten kan opnå, afspejles i mit projekt Ice Watch. 

Sammen med geologen Minik Rosing arrangerede jeg for første gang Ice Watch i 

København i 2014 for at markere udgivelsen af FN’s klimapanels femte rapport om 

klimaforandringer. Vi hentede 12 store isblokke fra en fjord uden for Nuuk og fragtede 

dem til Rådhuspladsen i København, hvor de blev arrangeret som en urskive og fik lov 

til at smelte. Alle kunne komme og røre ved isen og ved selvsyn konstatere virkningen 

af den globale opvarmning. I december 2015 fremviste vi i anledning af COP21 igen 

12 isblokke på en offentlig plads, denne gang i Paris på Place du Panthéon. Værket 

tilbyder en direkte oplevelse af klimaforandringer ved at bringe de smeltende gletsjere 

hjem til de mennesker, der har magten til at bekæmpe den globale opvarmning. Det 

er et fysisk nødopkald. Ice Watch konfronterer folk med en yderst konkret virkelighed, 

som for de fleste kun har været et eller andet abstrakt, de har læst om. Det får dem 
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til fysisk at mærke den smeltende is med kroppen. At det ikke kun er en intellektuel 

erfaring, gør det til en direkte oplevelse, som jeg tror, kan motivere til handling.

 Et andet projekt, jeg har arbejdet på et stykke tid nu, sætter også gang i følelser 

og motiverer til handling: I 2012 grundlagde jeg den sociale virksomhed Little Sun i 

samarbejde med ingeniøren Frederik Ottesen. Vores mål er at udbrede solenergi til alle. 

Little Sun afspejler vores tro på, at noget af det vigtige i kampen mod klimaforandringer 

er at gå bort fra at forbruge vores begrænsede ressourcer og i stedet dele og skabe 

nye energikilder. Fremtiden skal være energipositiv. På det praktiske plan er Little Sun 

en reaktion på behovet for at udvikle bæredygtig energi. Det gør vi ved at producere 

og distribuere billige soldrevne lamper, med fokus på de dele af verden, som ikke har 

stabil og pålidelig adgang til elektricitet. Men selv om Little Sun tilbyder en praktisk 

løsning på den ulige energidistribution, er det endnu vigtigere, at projektet tilfører 

diskussionen en emotionel dimension. Little Sun handler om den selvforståelse, der 

kommer af at føle, at man har ressourcer og styrke. Det tager noget, som tilhører os 

alle sammen – solen – og gør den tilgængelig for alle. Det drejer sig ikke kun om at 

have adgang til energi; det drejer sig om at være stærk. Det giver én en fornemmelse 

af myndighed og selvstændiggørelse. Med Little Sun er man i stand til tappe solens 

energi, at køre på med solenergi. Følelsen af styrke er noget, alle ønsker, og noget, 

alle kan identificere sig med. Deltagelse i Little Sun fører folk over hele verden sammen 

i et fællesskab baseret på en følelse.

Det globale vi

Som kunstner mener jeg, at vi har brug for bedre og større støtte til græsrodskreativitet 

over hele kloden. Vores bedste bud på en bedre verden – på en verden, hvor menne-

sker føler, at deres handlinger giver mening – er at styrke folks fornemmelse af identitet 

og samhørighed gennem kunst og kultur. Det er grundlaget for ægte forandring. Kunst 

er den energi, der inspirerer til solidaritet og fællesskab – et globalt vi. Ved at støtte 

kunst og kultur støtter vi vores evne til at motivere og blive motiveret.
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Opgaver til Olafur Eliasson’s artikel

Forståelsesspørgsmål

1. Beskriv kort Olafur Eliassons bud på en bedre verden? 

2. Hvad kan kunst og kultur gøre for det ”det globale vi”?

3. Hvad mener, Olafur, at kultur kan være modgift til? 

4. Hvordan mener Olafur, at han kan gøre solen tilgængelig for os alle?

Diskussionsspørgsmål 

1. Giver det mening at bruge penge på kultur og kunst, når nogle 
       mennesker lever i fattigdom?

2. Bliver man mere engageret i en problemstilling, hvis man ser eller 
       mærker den på egen krop?

3. Hvem er ansvarlig for at sikre adgang til kunst og kulturtilbud?

Klasseundervisning
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Opgaver til Olafur Eliasson’s artikel

Innovationsoplæg

Vælg ét af de 17 udviklingsmål. Forestil dig/jer, at du/I skal motivere danskere til 
handling igennem kunst eller kultur.

Tegn, beskriv eller byg et kunstværk eller kulturinitiativ, der vil øge fokus på dit valgte 
mål. 

Skriveøvelse

Artikel 27 i FN’s menneskerettighedserklæring er: 

”Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til 
at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder. Enhver har ret til 
beskyttelse af de moralske og materielle interesser, der hidrører fra en hvilken som 
helst videnskabelig, litterær eller kunstnerisk frembringelse, som vedkommende har 
skabt.” 

Diskuter betydningen af, at engagement i kulturliv er en menneskerettighed. 

Hjemmearbejde
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Dit bud på en bedre verden 

I en verden, hvor udfordringer overstiger de finansielle ressourcer, der er sat af til af 
adressere dem, er det nødvendigt at bruge alle hjerner og alle idéer. Én idé fra en dansk 
gymnasieelev har potentiale til at bidrage markant til opnåelsen af Verdensmålene. 
Det kan dog virke uoverstigeligt at få idéerne og at føre dem ud i livet. 

Gode og kreative idéer opstår typisk, når man står overfor uløselige problemer. 
Nogle gang kommer løsningerne ud af det blå. Andre gang udspringer de af lange 
og tunge tankeprocesser. Men nogle gange er det også muligt at tilgå idéudvikling 
og kreative processer med værktøjer, der kan fremtvinge gode idéer og strukturere 
den kreative proces. Ideation er et værktøj, der sætter problemet, der skal løses, 
i centrum og som strukturerer processen fra identifikation af en udfordring, 
over konceptualisering af en løsning og til reel realisering og implementering 
i praksis. 

På hjemmesiden www.bigbetinitiative.com/dk er der etableret et samlingssted 
for gode og kreative idéer, der kan medvirke til at lette implementeringen af 
de nye verdensmål. Alt fra NGO’er til verdensledere og investorer leder 
efter gode idéer, der kan løftes op på globalt niveau og på hjemmesiden 
kan de få inspiration til at få vores verden på rette spor.

Men det er ikke kun store tænkere og kendte politikere, der kan få 
gode idéer. Vi inviterer dig og dine medstuderende til selv at komme 

For at hjælpe tankeprocesserne på vej, præsenteres over de næste 
par sider et værktøj, der kan hjælpe med at igangsætte og strukturere 
jeres tankeproces. Den er simpel, men kræver, at man tvinger sig 
selv til at tømme sin hjerne og stille de dumme spørgsmål. De 
første skridt er de sværeste, men rammer I rigtigt kan værktøjet 
hjælpe til at skærpe og styrke jeres idé. Det er vigtigt, at I 
adresserer uenigheder eller uklarheder tidligt, at I accepterer 
alle dumme spørgsmål og at I dvæler ved umiddelbart vilde 
eller skøre idéer, da disse kan have potentiale, hvis de #BigBets2030
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Dit bud på en bedre verden 

Bliv en del af den globale stemme og læg din idé 
på Facebook eller Twitter efterfulgt af hashtagget 
#BigBets2030. 

Mit #BigBets2030 på en bedre verden er at sætte sensorer på 
taxaer, der kan måle luftforurening. Det er omkostningsfuldt at måle 
forureningsniveauer i hele byen, men taxaers vidtgående færden, 
kan bruges til at komme hele byen rundt. På denne måde kan man 
præcist og omkostningseffektivt bruge egentligt forurenende taxaer til at 
afdække, hvor der skal sættes ind mod luftforurening. Dataen kan blive 
tilgængelig for offentlige myndigheder og forskere og samtidigt skabe 
bevidsthed om vores lufts tilstand. Det hjælper med at nå Global Goals 
for Sustainable Development mål #3 og #11.

Mit #BigBets2030 er at bruge plastik fra havet som printmateriale til 
3D-printere. Det vil hjælpe med at nå @globalgoalsUN mål #14 og #9

EKSEMPLER:

#BigBets2030



UDTÆNK OG RAFFINÉR  LØSNINGEN

KONCEPTUALISÉR LØSNINGEN

IDENTIFICER INTERESSENTER

IMPLEMENTÉR IDÉ

IDENTIFICÉR OG DEFINÉR PROBLEMET

Kunsten ved en ideations proces er at ’tvinge’ kreative tanker frem. Det er derfor gavnligt, 
at I hver i ser skriver alle potentielle idéer på løsninger ned på et stykke papir. Det er vigtigt, 
at man ikke lader sig begrænse af, at kan virke dyrt eller urealistisk. Det er vigtigt at turde 
at tænke stort, da eksterne samarbejdspartnere eller andres supplerende inputs ofte kan 
overkomme disse umiddelbare begrænsninger. 

Når man har fastlagt sig på en idé, ligger der ofte en række implicitte antagelser og 
forestillinger om idéen, der kan variere fra person til person i gruppen. Det er derfor vigtigt, 
at man får et fælles fodslag og får italesat de forestillinger, alle parter har om det produkt, 
der laves. Denne proces er svær, men det er enormt vigtigt, at man stiller de dumme 
spørgsmål og siger præcis, hvad man forestiller sig.

Det er oftest den sværeste opgave at få ens gode idé til at blive til virkelighed, da der altid er 
begrænsninger, der kan være uoverstigelige. Det kan være fordi nogle laver noget lignende, 
at man er afhængig af et samarbejde for at realisere det eller at man mangler nogle 
ressourcer. I den følgende proces er opgaven derfor at kortlægge de interessenter, der er på 
feltet. 

For at gøre idéen til virkelighed, er der nogle spørgsmål, der er vigtige at stille sig selv. Disse 
er relevante enten når man står overfor at skulle søge penge, indgå partnerskaber eller når 
man på egen hånd går videre med projektet. 

Idéer og løsninger opstår oftest ud fra en klar forståelse af et konkret behov. Det er 
derfor vigtigt at bestemme sig for hvilket problem man gerne vil løse (f.eks. forurening 
af verdenshavene eller manglende demokratiske rettigheder). Samtidig er det vigtigt, at 
man er så specifik som overhovedet muligt. Således kan man sjældent løse forurening af 
verdenshavene ved en enkelt intervention – men mindre idéer og opfindelser kan oftest 
bringe os lidt tættere på målet og en endelig løsning på problemstillingen.

2
3
4
5

1



OPGAVE #2

OPGAVE #3

OPGAVE #4

OPGAVE #5

OPGAVE #1

Sæt jer hver for sig i 10 minutter og skriv alle potentielle tiltag, der vil løse problemet helt eller delvist på et stykke papir. Det er 
vigtigt at skrive alle potentielle løsninger op også selvom de virker absurde, dumme eller urealistiske. Skriv alle idéerne op på post 
its og sæt dem på væggen (ingen idéer må udgå allerede her, fordi de ikke umiddelbart virker gode). Sæt i fællesskab alle post its i 
grupper på baggrund af relevante parametre. Kan nogle af idéerne kombineres, så de supplerer hinanden? Diskutér, hvilken effekt 
løsningerne vil have og vælg de tre bedste løsninger ved at give dem en dem alle en score fra 1-10 på to parametre: 
1) Hvilken social effekt vil de have? 2) Hvor svært er det at implementere? 
På denne baggrund bliver det lettere at udvælge én løsning som I gerne vil gå videre med.

Alle skal lave en fortælling, der er den idealtypiske anvendelse af jeres løsning - I hvilken kontekst/narrativ kan man forestille 
sig, at løsningen finder anvendelse? Hvor ofte sker disse fortællinger? Varierer jeres forståelse af anvendelsen? Er der nogle af de 
frasorterede idéer I har talt om tidligere, der kan supplere eller understøtte jeres løsning? Er der andre eksempler på det i laver, og 
hvordan adskiller I jer fra dem? Hvad mangler I for at kunne implementere idéen? 
Beskriv fællesskab jeres idé i den kontekst den anvendes på to linjer. 

Lav en oversigt over alle aktører, der bliver berørt af jeres idé og vurdér, hvor vigtige de er for her. Vurdér nu, om de forskellige 
aktører er konkurrenter, samarbejdspartnere eller eksterne interessenter, der kan påvirke succes. Hvem er det, der efterspørger 
dette produkt? Hvem vil tabe på dette produkt? Er der andre end jeres primære målgruppe, der vil kunne bruge produktet?
Hvilke aktører har potentiale for at bidrage med de ressourcer I mangler? 

Overvej følgende spørgsmål: Hvilke ressourcer mangler I, for at idéen kan gå videre? Hvilke finansielle begræsninger er der? 
Hvilke aktører skal iværksættes? Hvordan kan de kontaktes? Hvordan er den generelle udvikling i markedet? Hvilke tekniske krav 
er der for implementering? Hvordan skal idéen generere penge? Hvordan skal idéen skabe effekt for Verdensmålene? Hvordan 
kan det skaleres? Hvordan kan det blive testet? Hvem kunne være interesserede i at støtte projektet? Er der et overlap med andre 
virksomheder, der arbejder med lignende koncepter? Er der nogle fonde, hvis fundats passer med jeres idé? Er der virksomheder, 
hvor idéen passer ind i deres sociale mission? Upload til sidst dit bud på en bedre verden på Facebook og Twitter med hashtagget 
#BigBet

Skriv dit svar til følgende spørgsmål ned: Hvilket problem står vi overfor? Hvem er det et problem for? Hvem er problemet en fordel 
for? Hvilken information skal vi have for at forstå problemet? Er der noget informationen ikke adresserer? Bør du være kritisk 
overfor den information, der er tilgængelig?
Bryd op i grupper og definer problemet på to linjer. I skiftes til at læse jeres formulering op og bliver enige om en præcis formulering 
af problemet. 
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1. Forskel i uddannelse på baggrund af køn

Åben UNESCO’s elektroniske atlas: http://tellmaps.com/uis/gender/
Evt. definition på ”indeks”
 a. Kig på section 2, ”Gender Parity Index”. Beskriv udviklingen over tid. I 
             tilfælde af, at der ikke er ligestilling, er det så altid piger, der er værre 
             stillet?
 b. Kig på section 3, sammenlign ”Gross enrollment ratio” i primary, lower 
             secondary og upper secondary education. Er der forskel på indskrivningen 
             af piger på de forskellige uddannelsesniveauer, og hvorfor er det sådan?
 c. Kig på section 7, ”Gender Parity Index”. Sammenlign dette med data 
             fra spørgsmål a. Hvad kan denne store forskel mellem kønsfordelingen på 
             udannelsesniveauer betyde?

2. Simulering af afgift

Vi prøver at simulere hvor mange børn en given afgift kan sende i skole. 
Global Partnership for Education estimerer, at det koster USD 1.18 at sende et barn i 
skole en dag (http://www.globalpartnership.org/funding/education-costs-per-child) 
 a. Find ud af hvor meget en gennemsnitslig husstand bruger på ”beklædning 
             og fodtøj” om året i Danmarks Statistisks Forbrugerundersøgelse: 
             http://www.statistikbanken.dk/FU5 
  Vejledning: 
  - Under forbrugsart, vælg ”Beklædning og Fodtøj” (omkring 3000)
  - Under ”husstandstyper, vælg ”alle husstandsstyper”
  - Under ”prisenhed”, vælg ”løbende priser”
  - Vælg seneste periode
 b. Beregn hvor mange penge den gennemsnitlige husstand ville betale i afgift 
             hvis denne var på 1, 3 eller 5 procent og beregn hvor mange skoledage 
             (USD 1.18) indtægten fra de forskellige afgiftssatser svarer til (husk at 

Dataopgaver 

Julia Gillard
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Dataopgaver veksle USD til DKK).

Årlig afgift ved 1% Arlig afgift ved 3% Årlig afgidt ved 5%

Årlig afgift

Antal skoledage

 c. Givet at der er omkring 2.640.800 husstande i Danmark, beregn hvor 
  mange skoledage en afgift på 3% i Danmark ville kunne finansiere.  

1. Magteliten

Anton Grau Larsen og Christoph Houman Ellergaard har forsket i den danske 
”magtelite”. Deres resultater findes her: http://www.magtelite.dk/udforsk-
elitenetvaerket/

Download excel filen ”Magteliten efter rækkeviden af deres netværk”. 
 a. Hvor mange personer mener de to forskere, der er i ”kernen” af det danske 
  magtnetværk?
 b. Ifølge Annie og David har personerne med magt stærke bånd til netop 
  de industrier, der truer bæredygtigheden. Se på de 50 mest ”magtfulde” 
  personer i excel-filen (placering 1-50). 
  - Hvilke organistioner/industrier dominerer listen? 
  - Har Annie og David ret i deres udsagn?
 c. Hvor mange politikere (borgmestre, lokalpolitikere, MF’ere, ministre, 
  partiformænd) kan du finde blandt medlemmer i kernen? (hint: brug 
  filterfunktionen i excel og vælg de ønskede titler). 
  - Stemmer det overens med Annie og David’s bud omkring at demokratiet 
    bør revitaliseres? 

Annie Leonard & Dan Mittler 
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2. Økonomisk ulighed

Gini koefficienten er et mål for graden af ulighed i en fordeling, oftest i forbindelse 
med indkomstfordelinger. Gini-koefficienten kan antage værdier mellem 0 og 1. I et 
helt lige samfund, hvor alle modtager samme indkomst, er Gini-koefficienten nul. Jo 
mere ulige fordelingen er, jo større er Gini-koefficienten. 
 En anden måde at analyse ulighed er ved at kigge på fordelingen af indkomst 
mellem befolkningsgrupper. Man ser her på hvor stor en procent af den samlede 
indkomst en given procent af befolkningen får. 

Eksempel: I et meget lige samfund ville alle få næsten lige meget, dvs. de 
fattigste 10% ville få næsten 10 procent af indkomststen, mens de rigeste 10% af 
befolkningen kun ville få lidt mere end 10% af indkomsten. Jo mere ulige fordelingen 
er, jo større en andel går til de rigeste og jo mindre en andel går til de fattigste. 

Sammenlign Gini-koefficienter og indkomstfordelinger ved at downloade excel-arket 
herfra (OBS. Data’en er ikke helt sammenlignelig da de stammer fra forskellige år): 
http://wdi.worldbank.org/table/2.9#
 a. Hvilket land har den højeste ulighed?
 b. Hvor placerer Danmark sig i forhold til de andre lande?
 c. Sammenlign landet med den højeste ulighed med Danmark og USA.   
  - Hvordan er fordelingen af indkomst mellem de forskellige 
    befolkningsgrupper? 
  - Hvor stor en andel af indkomsten får den fattigste (lowest 10%) del af 
    befolkningen? 
  - Hvad med den rigeste (highest 10%) del af befolkningen? 

Se udvikling af Gini-Koefficienter i forskellige lande her: http://bit.ly/2cw1D3T 
 a. Beskriv udviklingen i uligheden i Danmark fra 2006 til 2012. 
 b. Danmark sammenligner sig ofte med de andre nordiske lande. Har der 
  været samme udvikling i Sverige og Norge?  
 c. Sammenlign nu med i uligheden i Argentina og Brasilien. 
  - Er der stor niveauforskel? 
  - Har der været samme tendens over perioden?
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1. Sult

Dan Barber præsenterer en menu, der gentænker spisevaner. Men hvordan står det 
egentlig til med ernæring på verdensplan? Millennium Development Goal nr. 1 var 
at udrydde ekstrem fattigdom og sult. Sult blev målt af Target 1.c, hvor målet var at 
halvere andelen af underernærede personer mellem 1990 og 2015. På verdensplan 
blev målet næsten opnået: andelen faldt fra 23.3 procent til 12.9 procent. Brug de 
følgende to kilder til at undersøge udviklingen: 

• FAO Hunger Map”: http://www.fao.org/hunger/en/
• Annex 1 af FAO’s rapport ”The State of Food Insecurity in the World”: 
 http://www.fao.org/3/a4ef2d16-70a7-460a-a9ac-2a65a533269a/i4646e.pdf 

 a. Beskriv udviklingen fra 1990-1992 til nu. 
  - Er der nogen regioner, der har klaret sig bedre end andre? 
  - Hvilken region har den største procentdel af underernærede? 
  - Hvilken region har det største absolutte antal af underernærede?
 b. Find et land der har oplevet tilbagegang. 
  - Hvorfor tror du, at der er kommet flere underernærede i dette land?

2. Kalorieindtag

En person defineres som værende underernæret når denne ikke har kunnet opnå 
”Minimum Dietary Energy Requirement” (MDER) i mindst et år. MDER er et mål for 
energibehov og udregnes på baggrund basal metabolisme behov og fysisk aktivitet. 
MDER er opdelt på land, alder og køn. Der er derfor ikke nogen universel værdi, 
men den ligger generelt omkring 1700-2000 kilokalorier per person per dag.
Følgende grafik viser gennemsnitligt fødevareudbud (kilokalorier per person per dag) 
i alle lande: www.bit.ly/2cmP3H9
 a. Hvad er overordnede sammenhæng mellem kalorieindtag og indkomst?  
  Beskriv intuitionen bag denne sammenhæng. 
 b. Beskriv udviklingen af de tre største ”bobler” (lande) over tid (Indien, Kina 
  og USA). 
 c. Er der nogen lande, der ligger under MDER? 
 - Hvad siger det om uligheden i et land hvis det gennemsnitlige fødevareudbud 

Dan Barber
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   er højere end underærneringsgrænsen, men der stadig er en stor andel af 
   underernærede?

Forskning og udvikling (FoU)  omfatter arbejde foretaget på systematisk grundlag 
for at øge den eksisterende viden samt udnyttelse af denne viden til at udtænke nye 
anvendelsesområder. Der findes tre typer af FoU:
• Grundforskning: eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære 
       formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte. 
• Anvendt forskning: Eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det 
       formål at opnå ny viden og forståelse. Arbejdet er primært rettet mod bestemte 
       anvendelsesområder. 
• Udviklingsarbejde: Systematisk arbejde, der er baseret på anvendelse af viden  
       opnået gennem forskning eller praktisk erfaring og har til formål at frembringe 
       nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller  
       tjenesteydelser. 
Kilde: Danmarks statistik

1. International sammenligning

Brug følgende tabel til at besvare nedenstående: https://data.oecd.org/chart/4Cuc 
Bemærk: FoU svarer til Research and Development (R&D), og BNP er det samme som 
GDP (Gross Domestic Product). 

 a. Hvor stor en andel af BNP bliver der givet gennemsnitligt i OECD (”OECD 
             Total”)?
 b. Hvilket land brugte henholdsvis den største og den mindste andel af sin 
             BNP på FoU i 2014? 
 c. Hvordan placerer Danmark sig i forhold til de andre lande?

2. Fordeling af danske FoU midler.  

 a. Både den offentlige og den private sektor giver midler til Forskning og 
             Udvikling. Sammenlign udviklingen i udgifter til Forskning og udvikling i 

Fabiola Gianotti 
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             perioden 2000-2014 ved brug af data fra Danmarks Statistik:  
             www.statistikbanken.dk/CFABNP

Vi tager nu udgangspunkt i publikationen ”Innovation og Forskning 2016”
http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=20755

 b. Figur 5.11 viser fordelingen af FoU midler på typer i henholdsvis den 
             offentlige sektor og erhvervslivet. Er der stor forskel? Har den offentlige 
             sektor og erhvervslivet forskellige interesser? 
 
 c. Figur 5.12 viser fordelingen af årsværk på videnskabelige hovedområder. 
  - Hvilket hovedområde har den største andel årsværk i grundforskning?   
  - Hvilket hovedområde har det mindste? 
  - Hvad kan denne forskel skyldes?
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Lærervejledning

2015 var et vendepunkt for den globale udviklingsdagsorden. Den 70. 
generalforsamling i FN markerede en succesfuld indfrielse af 2015-målene og 
var samtidigt en vedtagelse af det internationale samfunds mest ambitiøse aftale 
nogensinde. 17 udviklingsmål blev vedtaget, der skal strukturere den internationale 
udviklingsdagsorden til 2030. Målene mangler imidlertid milliarder i finansiering, 
der ikke forventes at blive fundet fra de mere traditionelle kilder som f.eks. 
udviklingsbistanden. Der er derfor behov for nytænkning, innovative idéer og nye 
partnerskaber, der skal hjælpe os med at indfri verdensmålene. For at nå dem, har 
vi derfor behov for at engagere alle hjerner og bruge alle gode idéer. Dalberg har 
skabt en bog, hvor 21 af de mest innovative mennesker i verden, giver deres ene 
bud på, hvordan det internationale samfund, skal nå verdensmålene. De danske 
gymnasieelever er kendt som nogle af de mest innovative unge mennesker i verden 
og det er derfor oplagt, at de giver deres besyv med. I dette lærermateriale er der 
derfor fem innovative idéer, der dels fungerer som inspiration for eleverne til at 
skabe deres egne idéer, dels er et empirisk grundlagt, der trækker direkte teoretiske 
og empiriske tråde ind i den danske samfundsfagsundervisning. 

Hæftet er primært rettet mod samfundsfag på b- og a-niveau.

Anvendelse i undervisningen
Undervisningsmaterialet er beregnet som empirisk supplement til samfundsfag-
undervisningen og vil derfor fungere bedst i samspil med grundbogslitteratur om 
International Politik, International Økonomi og/eller International Udvikling. Det er 
en eksplicit antagelse i bogen, at vi er nødsaget til at tænke nyt eller gentænke noget 
for at nå Verdensmålene. Der lægges imidlertid op til, at denne problematiseres. 
 
Materialet vil konkret kunne indgå i undervisningen ved at:
• kunne give eleverne lyst til at tænke over deres handlinger og idéer som 
 borgere i en større verden. 
• have normative diskussioner og udviklingspolitik og udviklingsbistand.

1. Introduktion til bogen: 17 bud på en bedre verden
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Lærervejledning • forstå de globale problemstillinger vores verden står overfor. 

1.1. Bogens didaktiske formål
Bogens primære mål er dels at øge bevidstheden om at være global borger, dels 
at stimulere elevernes evne til at tænke innovativt. Begge mål opnås igennem et 
læringsfokus på forholdet mellem det lokale og det globale. 

Igennem bevidstheden om at være global borger opnår eleven en forståelse af, at 
vedkommendes handlinger ikke kun har lokal, men også global effekt. Som global 
borger er der således en forståelse for andre menneskers situation og levekår, 
om end det omhandler ressourcemangel, klimaforandringer, undertrykkelse eller 
vold. Innovation har samme potentiale, da en idé fra en dansk gymnasieelev har 
potentiale til at flytte mange menneskers verden på globalt niveau. Det er således 
et dogme for undervisning i bogen at gøre det globale nærværende og det lokale 
betydningsfuldt. Eleven skal se sig selv som borger i en global verden, hvor elevens 
innovative idéer har potentiale til at forandre den mod noget bedre. 

Bogen trækker mange brede teoretiske tråde til kernestoffet i 
samfundsfagsundervisningen, der gør applicering af IP-teori nemt tilgængeligt 
[se øvelsesvejledning]. Undervisningens metodiske tilgang er iterativ og 
øvelsesorienteret, hvor der skal lægges op til aktiv kritik og problematisering af 
bidragsydernes bud. Eleven skal således aktivt tage stilling til og argumentere for, 
hvorfor et ’Bud på en bedre verden’ kan eller ikke kan lade sig gøre og normativt 
tage stilling til om buddet vil skabe en bedre verden. 

2. Kernestof og læringsmål

Relevans i forhold til bekendtgørelsen for samfundsfag a- og b-niveau: 

Identitet og formål:
i)  Bogens fokus på muligheder for at indfri verdensmålene rammer ned i det  
 komplekse samspil, der er mellem dansk og international politik. At eleverne 
 selv skal finde innovative og måske lokale løsninger på problemer hele vores 
 verden i fællesskab har, sætter fokus på netop eleven som medborger i en 
 global og kompleks verden. 
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ii)  Bogen er et empirisk bidrag til samfundsfag A+B, der kan stimulere og øge 
 interessen for teorien. Konkrete bud på, hvordan vores verden forandrer sig har 
 implicitte metodiske og teoretiske antagelser, der bliver vedkommende og 
 tydelige, når disse diskuteres i klassen. 

iii)  Bogen er en antologi af holdninger, der kan anfægtes både empirisk 
 og teoretisk. Det er således et katalog af holdninger eleven ved hjælp af sit 
 samfundsfagspensum kan anfægte eller normativt være uenig i. 

iv)  Innovationslyst og nysgerrighed er to beslægtede begreber. At 
 undervisningsmaterialet kan stimulere elevernes lyst til selv at engagere 
 sig i indfrielsen af verdens globale udviklingsmål, gør materialet udadvendt og  
 aktiverende.

2.1. Samfundsfags formål og indhold
Undervisningsmaterialet rammer indenfor de faglige mål af faget ved at ”undersøge 
konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og 
diskutere løsninger” (Samfundsfagslæreplan: 2.1.). Materialet lægger sig indenfor 
kernestoffet i faget med temaer som dansk bistandspolitik, sikkerhedspolitik og 
internationale organisationer, der er omdrejningspunktet for bogen (ibid: 2.2.). 
Materialet er didaktisk opbygget med deduktive og induktive tilrettelagte forløb, 
stimulering af selvstændighed og engagerer til at ”fremføre egne synspunkter, 
argumenter og vurderinger” (ibid: 3.1. og 3.2.).

2.2. Formål
Relevans for bekendtgørelse for samfundsfag (A+B niveau)

Faglige mål
Af de faglige mål rammer dette undervisningsmateriale særligt ned i de følgende to:

• undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og 
 globalt og diskutere løsninger
• forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og 
 diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed

Der lægges imidlertid op til undervisning, der lægger op til, at mange undertemaer 
kan indarbejdes. Dette værende både identitetsdannelse som borger i Danmark, 
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sociologi, antropologi, politik og økonomi. 

Metode
Bogen lægger i høj grad op til en kvalitativ og fortolkende tilgang til 
samfundsvidenskaben, når bidragene vurderes og diskuteres. Imidlertid inddrager 
en overvægt af kapitlernes forfattere statistiske og kvantitative mål som hjemmel for 
deres argument. De kvantitative mål åbner således for forståelse og diskussion af 
kvantitative mål. 

Øvelserne er opdelt i fem kategorier:
i)  Forståelsesspørgsmål, der guider eleven igennem materialet og sikrer, at kapitlet 
 er forstået.

ii)  Skriveøvelse, der skal besvares med selvstændig research. Omfang kan 
 defineres af underviser. 

iii)  Diskussionsspørgsmål, der både kan være på tomandshånd, i grupper eller på 
 klasse-niveau.

iv)  Innovationsoplæg, der lægger op til eleven selv aktiveres og holder et  
 oplæg om, hvordan eleven selv kan gøre en positiv forskel for opnåelsen af 
 udviklingsmålene. 

v)  Databehandling, der engagerer eleverne til selv at finde data, behandle det og 
 teste/generere samfundsfaglige hypoteser.

3. Øvelser
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Til undervisers baggrund
• Sacs, Jeffrey (2012): ”From Millennium Development Goals to Sustainable  
 Development Goals”, Colombia University.
• S Fredman, J Kuosmanen (2016): ”Transformative Equality: Making the 
 Sustainable Development Goals Work for Women”, Cambridge University Press
• A Jha, I Kickbusch, P Taylor, K. Abbasi (2016): “Accelerating achievement of 
 the sustainable development goals” BMJ

Supplerede litteratur til elever
• Landin, Staffan (2016): ”Bliver verden bedre?”, UNDP’s nordiske 
 repræsentationskontor
• Mellemfolkelig Samvirke (2015): ”FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig 
 udvikling kræver dansk handling lokalt og globalt”, Politikkatalog med bidrag 
 fra 25 danske organisationer.
• Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke (2016): ”Introduktion til 
 Globalt Medborgerskab”.

Elevrettede webportaler
• www.verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/ af DANIDA
• www.verdensmaalene.dk af UNDP
• www.sustainable.dk, af Concito
• www.emu.dk/modul/gebu-filmliste-med-18-film, af Dansk AV Produktion.  

Relevante grundbøger
• Nielsen, Morten Winther Bülow et.al. (2011): ”International Politik”, Gyldendal
• Wivel, Anders (2013): ”Danmark, Europa, Verden - International Politik i det  
 21. århundrede”, Gyldendal

4. Forslag til supplerende litteratur
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Besøg Big Bet-initiativets hjemme side for mere 
information om de 17 bud på en bedre verden

BIGBETINIT IATIVE.COM/DA


