Invitation til dialog
- om national strategi til fremme af FN’s verdensmål
gennem (ud)dannelse

Ungeklimarådet

På initiativ af

København den xx. august 2019
Kære
Vi, der står bag denne henvendelse, er en række organisationer indenfor uddannelses-, folkeoplysnings-,
kultur- og bæredygtighedsområderne (jf. forsiden). På tværs af vores forskellige udgangspunkter er vi enige
om, at Danmark mangler en national strategi til at forstærke indsatsen for FN’s verdensmål for bæredygtig
udvikling gennem uddannelse og folkeoplysning. Initiativet er taget af RCE-Denmark, som er anerkendt af
United Nations University som ’Regional Centre of Expertise’ (RCE) og som sammen med 168 andre RCE’er
verden over arbejder med at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling (jfr. bilag 3)
Vi kontakter jer i håb om, at I vil invitere os til en drøftelse af mulighederne for at udvikle og få vedtaget en
sådan strategi. Vi vil gerne drøfte såvel processen frem mod vedtagelsen af en strategi, som indholdet af den.
I bedste partnerskabsstil ønsker vi, at strategien bliver formet i en åben og dynamisk proces, som reelt
involverer alle uddannelsesaktører – herunder også politiske partier, relevante ministerier m.v. Vi vil med
andre ord ikke bede jer eller ministeriernes embedsmænd om at lave en national strategi til os. En national
strategi skal være understøttende og procesbefordrende i respekt for uddannelsernes autonomi og
særegenhed.
I Danmark er der allerede nogle muligheder for at arbejde med bæredygtighed inden for de nuværende
uddannelser. Ligeledes findes der gode eksempler på uddannelsesinstitutioner, som gør det. Disse gode
elementer skal der bygges videre på. Problemet er imidlertid, at det ofte er mindre, ildsjæl-drevne initiativer,
som typisk udfordres af en række barrierer, som bringer dem til ophør eller stærkt begrænser dem. Hvis disse
initiativer skal løftes, styrkes, udbredes og forankres, er der derfor et stort behov for en national strategi. En
national strategi skal sikre de nødvendige understøttende strukturer og processer, ligesom den skal sørge for
synliggørelse, koordinering og progression, dialog og vidensdeling, forskning og udvikling, monitorering og
evaluering (uddybes i bilag 1).
Sammenlignet med vores nabolande er Danmark langt bagud på dette område. Det undrer os, da der ellers
er bred politisk opbakning bag FN’s verdensmål. Kvalitet i uddannelse er i sig selv et verdensmål (mål 4), men
uddannelse indgår i arbejdet med at fremme alle de øvrige verdensmål. Verdensmål 4.7. siger direkte, at alle
uddannelser skal omstilles til at fremme bæredygtig udvikling og verdensmål 12.8, at det inden 2030 skal
sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil
i harmoni med naturen.
Det er således svært at få øje på argumenter for, at Danmark ikke skal have en regulær national strategi til
udvikling af uddannelse for at fremme verdensmålene. Tværtimod anser vi det som meget afgørende og
nødvendigt, at også Danmark hurtigst muligt får tænkt uddannelse ind som redskab til at indfri FN’s
verdensmål i 2030. Derudover kan uddannelse for bæredygtig udvikling understøtte en række andre vigtige
politiske målsætninger. I baggrundspapiret (bilag 1) uddyber vi således, at uddannelse for bæredygtig
udvikling:
•

•
•
•
•

er en forudsætning for at udvikle den helhedstænkning og viden samt de kompetencer, der skal til for at
kunne overvinde ødelæggelserne af vores natur- og levegrundlag og sikre miljømæssig bæredygtighed
fremover
er en god investering – også økonomisk set
kan bidrage til at modvirke sociale konflikter og ulighed samt fremme livskvalitet indenfor de planetære
grænser
vil styrke dialog og sammenhængskraft og dermed modvirke øgede etniske og kulturelle spændinger
ikke handler om politisk indoktrinering og adfærds-manipulation, men om at fremme demokratisk
deltagelse i udformningen af vores fælles fremtid.

Sluttelig vil vi gerne igen understrege, at vi ikke lægger op til en øget top-down statsregulering af
uddannelserne, men derimod ønsker en national strategi, som understøtter og katalyserer mangfoldige
processer på de forskellige uddannelsesområder med bred deltagelse og under hensyntagen til deres særlige
sammenhænge.
Til yderligere orientering, så har flere organisationer og institutioner – grundet sommerferien – endnu ikke
nået at svare på vores opfordring til at bakke op om ønsket om en national strategi. Men flere spørger til, om
det stadig kan nås, hvorfor vi løbende opdaterer listen på vores hjemmeside; www.rce-denmark.dk
Vi håber hermed, at I snarest vil invitere os til en nærmere drøftelse af vores forslag om udarbejdelse af en
national strategi til fremme af FN’s verdensmål gennem (ud)dannelse. Vi ser frem til at høre fra jer.
Venlig hilsen

Formand Jeppe Læssøe, RCE Denmark,
på vegne af en bred alliance af organisationer indenfor uddannelse, folkeoplysning og bæredygtighed
Kontakt:
Jeppe Læssøe, formand for RCE Denmark: email: jepl@edu.au.dk eller mobil 29 16 44 46
Trine Panton, sekretariatsleder for RCE Denmark, email: trine@rce-denmark.dk eller mobil 21 90 09 96.
Bilag vedlagt:
1. Uddybende baggrundspapir
2. Beskrivelse af Tysklands nationale strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling
3. Beskrivelse af RCE Denmark

