”Gør Verdensmål til Hverdagsmål”

Hvordan omsætter vi FN’s store globale mål for verden til virkelighed i Albertslund? Det er det store
spørgsmål, vi har sat sig for, at finde svar på.
I 2015 opstillede FN 17 Verdensmål for en bedre og mere bæredygtig verden i 2030. Det var den gang
Mogens Lykketoft var formand for FN’s generalforsamling. De 17 Verdensmål blev til i en erkendelse af,
at løsningerne på verdens problemer griber ind i hinanden. F.eks. hvis fattigdom i verden skal udryddes
(Mål 1), så hænger det sammen med at afskaffe sult (Mål 2), at forbedre sundheden (Mål 3), at alle kan få
en god uddannelse (mål 4) osv. osv. Målene er altså udtryk for en ny global erkendelse af, at landene skal
sætte ind på alle 17 områder samtidig. For Danmark var det statsminister Lars Løkke Rasmussen, der i
2015 var i New York for at skrive under og dermed forpligte Danmark til at arbejde for realiseringen af
verdensmålene.
Verdensmålene er en fælles platform for alverdens lande og ved at forfølge dem, er vi en del af en global
bevægelse for at skabe social retfærdighed, udvikling, fred og bæredygtighed. Det er jo lige det, vi gerne
vil i Agenda Centeret. Derfor arbejder vi på at ”oversætte” Verdensmålene til albertslundsk. Altså at gøre
Verdensmålene til Hverdagsmål – og det vil vi så meget, at vi simpelthen har gjort det til vores nye motto.
Men nu kan vi jo ikke opfinde alle dybe tallerkner selv, så derfor inviterer vi til et offentligt møde i
kommunalbestyrelsessalen torsdag den 20. november for at få inspiration og hjælp til at finde ud af,
hvordan vi skal håndtere Verdensmålene i Albertslund. Hvilke mål skal vi i særlig grad arbejde med? Og
hvad skal vi gøre som by, som boligområde, som Agenda Center og som borger?
For at alle kan være med, vil vi på mødet den 20. november starte med at præsentere FN’s 17 Verdensmål
og fortælle om, hvordan de allerede har inspireret os. Derefter vil der være debat, ideudveksling og
udvikling af gode ideer til, hvordan Verdensmålene kan gøres til Hverdagsmål og realiseres i Albertslund.
Mødet starter kl. 18.30, og der er ingen tilmelding.

