Kommissorium for GLOBUS
- FDFs projekt om Verdensmålene 2019-2022
Udvalget arbejder under ansvar over for FDFs hovedbestyrelse og ud fra FDFs formål, ambition og værdier.
Kommissoriet er gældende fra oktober 2019 – december 2022.

Målsætning
GLOBUS-udvalget arbejder for at styrke FDFs arbejde med FNs Verdensmål og i tråd med
FDFs ambition og værdier.
FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den
verden, vi lever i. I GLOBUS forstås dette som at bidrage aktivt til en bæredygtig udvikling i
verden ved at handle i tråd med verdensmålene og bringe dem i spil i alle FDFs aktiviteter.
I FDF tror vi på, at verden har brug for mennesker, der tager ansvar. Børn og unge skal inspireres til at anvende jordens ressourcer intelligent og bæredygtigt. Der skal være kort vej
til handling, også hvis man er ung og har en god idé. Som frivillige arbejder vi for at gøre en
forskel for andre, både i det nære, når vi bidrager lokalt, og engagerer os i en global dagsorden.
I GLOBUS arbejder FDF med at skabe rammer for handling på Verdensmålene, både lokalt
og globalt. I partnerskab med Folkekirkens Nødhjælp sætter vi bæredygtighed på dagsordenen, ved at eksemplificere de globale problemstillinger gennem brug af Nepal som fokusland.
Det er ambitionen, at GLOBUS skal skabe blivende forandringer i FDF, så verdensmålene
bliver et pejlemærke i hele organisationen.
GLOBUS danner i perioden 2018-2022 en fælles ramme for en lang række aktiviteter og
konkrete nedslag i FDF, som alle har fokus på verdensmålene.

Arbejdsområde
Udvalgets arbejdsområde er FNs Verdensmål i FDF og Nepal. GLOBUS projektets arbejdsområde skal foldes ud i kredsene og på landsplan. Dette gøres ved at:
•
•
•
•
•
•

Inspirere kredse til at arbejde med Verdensmålene, så børn, unge og ledere selv kan
tage handling på både lokalt og globalt.
Skabe rammer for refleksion med målet om, at børn oplever Verdensmålene som relevante og nærværende.
Sætte bæredygtighed til debat i både kredse, landsdelen og på Landsplan.
Fortæller FDF, hvordan klimaforandringerne påvirker livet i Nepal
Styrke samarbejdet med Folkekirkens Nødhjælp.
Bidrage økonomisk til Folkekirkens Nødhjælps partnere i (klimatilpasning og bæredygtighedsprojekter) – særligt via deltagelse i Sogneindsamlingen.

Arbejdsopgaver
Udvalget opnår sin målsætning om at bringe Verdensmålene i spil i FDF og bidrage til bæredygtig udvikling i Nepal ved konkret at:
•
•
•
•
•

Udvikle konkrete aktiviteter/materialer omkring Verdensmålene, målrettet til kredsbrug.
Primære målgruppe er børn, sekundært unge.
Udvalget arbejder sammen Folkekirkens Nødhjælp om at promovere Sogneindsamlingen
i kredsene og på den måde skabe større deltagelse og styrke kredsen kontakt til kirken.
Udvalget arbejder med at styrke FDFs Arena i arbejdet med Verdensmålene.
Udvalget bidrager med synlighed og aktiviteter på relevante landsforbundsarrangemeneter.
Udvalget bidrager til arbejdet med verdensmål på FDF Landslejr 2021.

Ressourcer
Udvalget drift finansieres primært af udvalgsbevillingen. Der skal udarbejdes årsbudgetter
for udvalgets arbejde 2019 – 2022. Derudover bidrager Folkekirken Nødhjælp med et årligt
beløb til aktiviteter.
Der er tilknyttet en ansat ressource som kontakt til udvalget. Denne fungerer som bindeled
mellem udvalg og øvrige ansatte, sparring for formandskabet.
Der henvises desuden til partnerskabsaftalen mellem FDF og Folkekirkens Nødhjælp for
yderligere detaljering omkring økonomi og brug af ansatte ressourcer i Folkekirkens Nødhjælp

