Hvorfor?
Hvad er de?
Gælder de også i Danmark?
Kan vi nå målene inden 2030?
Vi taler naturligvis om de 17 konkrete FN Verdensmål
og de 169 tilhørende delmål.

De 17 Verdensmål blev til efter langvarige og komplicerede forhandlinger
i perioden mellem Rio konferencen i 2012 og 2015.
Som resultat af de forhandlinger blev målene for bæredygtig udvikling
vedtaget af verdens stats- og regeringsledere fra de 193 FN
medlemslande. Det skete på FN topmødet i New York den 25. september
2015. Denne vedtagelse markerede en hidtil uset ambitiøs
udviklingsdagsorden.
Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os på
en kurs mod en bæredygtig udvikling for både mennesker og den planet
vi bor på.

Ingen af de 17 mål kan stå alene. De er gensidigt afhængige. Det
betyder, at vi ikke kan nå et mål uden at tage hensyn til de andre. Det
betyder også, at Verdensmålene har gyldighed for alle klodens lande –
altså også for Danmark.
Foreningen Skamstrup og Omegn har fået mulighed for at afholde et
foredrag/seminar om de 17 verdensmål med Per Pinstrup Andersen, der i
mere en 50 år har været på internationale lederposter og senest
professor på Cornell University. Per har modtaget
Verdensfødevarerprisen og Rosenkjær prisen og andre priser for sin
forskning og evner til formidling. Per er nu bosat i Danmark og har som
pensionist stadig internationale og danske opgaver. Desuden vil han
bruge en del tid på formidling og uddybende forklaring af de 17 FN
Verdensmål gennem foredrag og seminarer.
Foredraget/seminaret i Skamstrup vil omfatte en forklaring af de 17
verdensmål - hvorfor målene? hvad er de? gælder de også for Danmark?
og kan vi nå dem inden 2030? Derefter vil der være en mere uddybende
beskrivelse af verdensmål nummer 2 ”Stoppe sult, opnå
fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt
landbrug” og ”Hvad vi kan gøre fra dansk side for at bidrage til at nå
målet både i Danmark og i ulandene”. Det er alt sammen Pers
spidskompetencer gennem mange år og vil også omfatte klima og en
række bæredygtighedsprincipper. Der vil være rig mulighed for
spørgsmål og debat
Datoen er fastsat til mandag den 23. marts kl. 19-21 i Skamstrup
Forsamlingshus, Skamstrupvej 77, 4440 Mørkøv.
Hvis du ønsker at deltage ser vi meget gerne, at du tilmelder pr. e-mail til
jhc.skamstrup@gmail.com eller pr.telefon 21 78 45 52.
Du vil blive opkrævet kr. 50 pr. person ved indgangen til dækning af
udgifter ved afholdelse af seminaret (kan betales med mobile pay).

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen for Foreningen Skamstrup og Omegn

