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Ledermødeindledning 
Materialet er en introduktion til FDFs nye projekt GLOBUS, som 
handler om FN’s 17 verdensmål. Indledningen skal give kredsens 
ledere viden om projektet og ikke mindst lægge op til samtale 
mellem lederne om verdensmålenes relevans for jeres kreds.  
 
Introduktion (Læses højt) 
De 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling er en plan for hele verdens udvikling frem til 
2030. I 2015 blev de 17 mål vedtaget af verdens lande i FN og målene sætter retningen 
for, hvordan vi får verden i bedre balance; både for mennesker og for naturen. Det særlige 
ved Verdensmålene er, at de ikke kun er politikernes mål; de er vores mål og skal sættes 
i spil af enkeltpersoner og civilsamfundet, som FDF er en del af. Og der er brug for, at vi 
handler. Siden 1970 er halvdelen af verdens vilde dyr forsvundet, CO2-udledningen gør 
havene varmere og en tredjedel af verdens mad ender som affald uden at komme nogen 
til gavn.  
 
Og hvad har det så med os i FDF at gøre? I FDFs ambition indgår samfundsengagement 
som en væsentlig pointe. Vi engagerer os i verden omkring os, både det nære og det fjerne. 
Det har vi en lang tradition for at gøre og det skal vi fortsætte med og samtidig give videre 
til børn og unge i FDF. Samtidig er børn og særligt unge bekymrede for klodens fremtid. 
Vi skal tage deres bekymring alvorligt og give dem redskaber til at gøre en forskel. 
 
FDFs nye internationale projekt hedder GLOBUS. GLOBUS handler om at gøre 
Verdensmålene til hverdagsmål i FDF og samtidig om at bidrage til en positiv forskel for 
mennesker, hvis liv og muligheder dagligt ændrer sig som følge af forandringerne i klimaet. 
FDF samarbejder med Folkekirkens Nødhjælp om projektet og skal støtte projekter i 
Nepal, som ligger for foden af Himalaya. Mange nepalesere skal forberede sig på bl.a. 
forandrede regnmønstre, flere og voldsomme jordskælv og ændrede muligheder for 
landbrug. Igennem GLOBUS støtter vi deres omstilling til det nye klima.  
GLOBUS har udvalgt tre Verdensmål, som er i fokus. Det er mål, som vi har store 
muligheder for at handle på i FDF og som ligger godt i tråd med vores værdier og 
aktiviteter. Målene er Verdensmål 12 om bæredygtig produktion og forbrug, Verdensmål 
13 om klimaindsats og Verdensmål 15 om livet på land.  
 
Vi håber, at I vil tage godt imod GLOBUS og gøre projektet til jeres eget. GLOBUS er en 
ramme, som vi sammen skal udfylde og som mange FDF-aktiviteter allerede passer godt 
ind i. Formålet med GLOBUS er at give alle FDFere mod og lyst til at deltage og engagere 
sig i at få verden i bedre balance. Vi glæder os til at skyde projektet i gang sammen med 
jer!   



 
 

Samtaler i grupper 
Følgende er et oplæg til gruppesamtaler. Grupperne kan f.eks. bestå af 4 til 5 personer. 
Spørgsmålene skal starte en åben og nysgerrig samtale om verdensmålenes relevans i 
netop jeres FDF-kreds. Én fra gruppen læser højt, og hele gruppen tænker højt. Der er 
ingen rigtige eller forkerte svar. Brug eventuel denne hjemmeside for at give lederne 
overblik over, hvilke mål der er tale om: https://www.verdensmaal.org   
 

• Verdensmålene er vedtaget på FN’s generalforsamling. Hvorfor/hvorfor ikke bør 
jeres kreds fokusere på målene? 

 
• Er der nogle af verdensmålene, som jeres kreds allerede har arbejdet med (måske 

også lang tid før de nuværende verdensmål blev vedtaget). 
 

• Passer det jeres kreds at sætte fokus på verdensmålene på børne-niveau (f.eks 
aktiviteter, der tager udgangspunkt i et verdensmål) og/eller på leder-niveau (f.eks 
en ambition om en mere bæredygtig sommerlejr)? 

 
• Hvilke verdensmål kunne I se jeres kreds arbejde videre med sammen med 

kredsens børn, og hvordan? 
 

• Hvilke verdensmål kunne I se jeres kreds arbejde videre med på leder-niveau, og 
hvordan? 

 

Afslutning 
Når gruppesamtalerne er overstået, deler hver gruppe sine vigtigste overvejelser om 
kredsens forhold til verdensmålene med de resterende grupper.  
Til slut kan der synges Spænd over os dit himmelsejl i March & Lejr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


