Bilag 2. Den tyske nationale strategi og handlingsplan for Uddannelse for
Bæredygtig Udvikling (UBU):
Allerede i juli 2004 vedtog den tyske Bundestag enstemmigt en aktionsplan for den tyske indsats under
FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Målene for den nationale aktionsplan var:
1. Videreudvikling og kobling af aktiviteterne såvel som overføring og udbredelse af god praksis.
2. At skabe netværk mellem aktørerne indenfor uddannelse for bæredygtig udvikling.
3. Styrke forståelsen for uddannelse for bæredygtig udvikling i offentligheden.
4. Styrke internationalt samarbejde.

Organisering under FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling:
Som I andre lande står den tyske UNESCO-nationalkommission som ’lead agency’. Til at varetage
opgaven med at koordinere og fremme Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, nedsatte
nationalkommissionen en nationalkomité (bredt sammensat med 30 medlemmer) med dertilhørende
sekretariat. Nationalkomiteen har til opgave at følge med i den overordnede udvikling på området og
organisere rundbordsseminarer, hvor en større og bredere skare af aktører netværker og bidrager med
ideer til udviklingen af indsatsen. Yderligere har rundbordsseminarerne ført til nedsættelse af
arbejdsgrupper for de forskellige uddannelsesområder samt for faglige temaer, såsom biologisk
mangfoldighed, nye medier, økonomi og forbrug samt kommunerne arbejde med UBU.
Derudover er indsatsen til fremme af UBU koordineret med delstaternes og kommunernes indsats.
Strategien omhandler også en national UBU-portal, aktionsdage og årstemaer, ligesom en lang række
projekter blev gennemført som led i strategien.
Kilde: UN-Dekade ”Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005-2014 – Nationaler Aktionsplan für
Deutschland, 92 sider. 2011)

Handleplanen for det tyske arbejde under UNESCO’s Global Action Programme for
Education for Sustainable Development (2015-2019)
I denne handleplan for det videre arbejde med UBU i Tyskland er indsatsen underopdelt i kapitler for
dagtilbudsområdet, skoler, erhvervsuddannelser, videregående uddannelser, NGO’er og kommuner.
For hvert område indeholder handleplanen mål, der skal nås inden udgangen af 2019, hvilke opgaver
det indebærer og hvem, der medvirker og er ansvarlige. Hvert område har deres nationale fagforum.
Desuden er der etableret ti partnernetværk, der omfatter Udeskole, kommuner, medier, skole,
videregående uddannelser, økonomi og forbrug, biologisk mangfoldighed, erhversmæssig efter- og
videreuddannelse, småbørnsområdet, kulturel dannelse og kulturpolitik.
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Det fremgår ikke direkte af handleplanen, hvordan den er finansieret. Den nationale indsats med en UBUkommission, sekretariat, fagfora, partnernetværk, national UBU-portal, fyrtårnsprojekter og monitorering
må dog formodes at være baseret på midler fra ministeriet for uddannelse og forskning.
Kilde: Nationaler Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung - Der deutsche Beitrag zum UNESCOWeltaktionsprogramm, 144 sider, 2017

Forfattet af Jeppe Læssøe, 29. april, 2019
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