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TEMADAGENE BESØGES AF:

TEMA-PARTNERE:

Mød JESPER SKIBBY

Jesper er tidligere cykelrytter.
Når han kommer landet rundt
med Danmark for Målene vil
han holde et inspirerende
foredrag for at få flere cykler
på gaderne i Danmark.

Når temaet er MÅL 3 og SUNDHED handler det bl.a. om CYKLEN og om
andre SUNDE VANER, som er gode for dig og for din by, for miljøet og
for verden.
Vores generelle sundhedstilstand er blevet
markant bedre gennem tiden, den
gennemsnitlige levealder bliver længere og
længere, men nye sundhedsmæssige
udfordringer tiltager i takt med vores livsstil,
luftforureningen i byer m.m., herunder bl.a.
diabetes, overvægt, lungekræft og lignende.
Verdensmål 3 handler om, at mennesker i
alle aldre, i alle lande skal sikres et GODT
HELBRED.
Lokalt kan vi bidrage til at løse det globale
problem ved at cykle noget mere.
I Danmark er vi en CYKELNATION, og det er
godt for både folkesundheden og for miljøet.
Cyklen har mange fordele: bl.a. er den

SUND - man får både MOTION og FRISK
LUFT, hvilket er sundt for både fysikken og
psyken; den er CO2-NEUTRAL og forurener
ikke miljøet OG man har ikke brug for en
parkeringsplads i byen.
Når temadagen om SUNDHED kommer på
Danmark rundt, handler det bl.a. om
CYKLEN og om andre SUNDE VANER, som
på samme måde, både er gode for dig og
for din by, for miljøet og for verden.
Det kommer til at handle om SUND KOST,
SUND LIVSSTIL, SUNDT FAMILIELIV,
SUNDE MILJØER, SUNDE BYER – kort sagt:
SUNDHED FOR ALLE.

TEMADAGENS PARTNERE:

Mød LISE VANDBORG

Lise er blogger, instagrammer og
influencer, samt tidligere vinder af
”nybyggerne” på TV2. Når Lise
besøger alle ”Danmark for Målene”byerne, vil hun give inspiration til at
genbruge og upcycle til både
hjemmet og garderoben.

Når temaet er MÅL 12 og GENBRUG OG CIRKULÆR ØKONOMI handler
det bl.a. om, hvor stor en FORSKEL det gør, når vi GENBRUGER ting,
SORTERER vores affald og lader RÅSTOFFER KØRE I RING.
Hver gang noget skal skabes fra bunden af
råmaterialer belaster det miljøet i større eller
mindre grad. Når mange nyproducerede ting,
madvarer, tøj osv. desuden havner direkte
skraldespanden er belastningen for miljøet
ligefrem formålsløs. Dette sker desværre alt
for ofte.
Faktisk er det sådan, at hvis hele verdens
befolkning levede som danskerne, havde vi
brug for mere end 3,5 JORDKLODER, for at
have RESSOURCER nok til at dække vores
forbrug.
Hvis vi derimod genbruger TING, TØJ,
MATERIALER eller RÅSTOFFER, er det en helt
anden historie. Hver eneste gang vi
GENBRUGER eller GENANVENDER noget
frem for at producere nyt, er vi med til at
passe på jorden og klimaet.
Lokalt kan vi bidrage til at løse det globale
problem ved at give vores ting, tøj osv. så
langt et liv, som muligt, og når det ikke kan

bruges mere, skal det sendes til genbrug eller
genanvendelse.
Når temaet om Genbrug og Cirkulær Økonomi
kommer til byen, kommer det bl.a. til at
handle om, hvor stor en FORSKEL det gør,
når vi GENBRUGER ting, SORTERER vores
affald og lader RÅSTOFFER KØRE I RING.
Der bliver et særligt fokus på T-SHIRTEN og
masser af inspiration til, hvordan vi alle kan
gøre små ændringer i vores hverdag til fordel
for klimaet, uden at vi kommer til at mangle
noget.

TEMADAGENS PARTNERE:

Mød ANNE HJERNØE

Anne er TV-kok og forfatter,
bedre kendt som AnneMad. Når
Anne kommer Danmark rundt vil
hun give inspiration til, hvordan
vi kan støtte verdensmålene
gennem det, vi spiser.

Når temaet om FØDEVARER ruller ud kommer det til at handle om,
hvordan vi kan være med til at gøre en forskel for vores egen
SUNDHED og for en BÆREDYGTIG FREMTID ved at tænke lidt mere
over vores madvaner.
Verdens ØKOSYSTEMER er under hårdt
pres for at kunne følge med
efterspørgslen i forhold til fødevarer især i
den vestlige verden. Desuden ender alt for
meget mad direkte i skraldespanden og
mange mennesker er ikke ordentligt
ernærede.
Mål 14 og 15 handler bl.a. om, at vi skal
sikre BÆREDYGTIG BRUG AF NATURENS
RESSOURCER henholdsvis på land og i
havet, mens mål 2 foruden at stoppe sult i
verden også handler om at UNDGÅ
FEJLERNÆRING og SIKRE BÆREDYGTIG
FØDEVAREPRODUKTION.
Lokalt kan vi bidrage til at løse et globalt
problem ved at begrænse madspild,
begrænse mængden af kød, tænke over
hvor vores fødevarer/råvarer kommer fra,
om de er lokalt dyrkede eller økologiske,
eller ved at tænke mere i sæsonens
råvarer.

Hvis vi fx i højere grad vælger sæsonens
råvarer, vil vi opleve både at kunne få
velproducerede lokalt-dyrkede råvarer til
billige penge og med MASSER AF SMAG.
Når temaet om FØDEVARER I BALANCE
kommer Danmark rundt kommer det
netop til at handle om, hvordan vi kan
være med til at gøre en forskel for vores
egen SUNDHED og for en BÆREDYGTIG
FREMTID ved at lave små ændringer i
hverdagen og i højere grad vælge
LOKALE RÅVARER, SÆSONENS
RÅVARER, ØKOLOGI, KØDFRIE DAGE og
BEGRÆNSE MADSPILD.

TEMADAGENS PARTNERE:

Mød KATRINE BILLE

Katrine er børne-TV-vært, kendt fra
DR Ramasjang, bl.a. som Lille Nørd.
Når hun kommer Danmark rundt vil
hun lave et show med musik og
farver for børn og barnlige sjæle med
fokus på dyrelivet i havene og
affaldssortering.

Temaet om EMBALLAGE SOM RESSOURCE har to ben – ét ben
omkring TILSTANDEN I VERDENSHAVENE og ét ben omkring
AFFALD SOM RESSOURCE, AFFALDSSORTERING og INNOVATION I
EMBALLAGEINDUSTRIEN.
Livet i havet er langt vigtigere for os her
på landjorden, end de fleste tror. Bl.a.
kommer omkring halvdelen af luftens ilt
fra algerne i havet og havene opsuger
enorme mængder af den CO2 vi udleder.
Havene er truede, og det er de især på
grund af vi menneskers hensynsløshed
på emballageområdet, hvilket bl.a. har
resulteret i ENORME PLASTIKØER I
VERDENSHAVENE.
Det er afgørende at vi får afhjulpet
havenes økosystemer - plastikken i
verdenshavene skal tænkes ind som
ressource i industrien, så den kan
genanvendes og ydermere skal vi sikre, at
ny plastikemballage ikke havner i
verdenshavene.
Lokalt kan vi bidrage til at løse et globalt
problem ved at blive meget bedre til at
AFFALDSSORTERE, PANTE og i det hele
taget tænke affaldet som en RESSOURCE,

der kan blive til nye ting. Desuden kan vi
nedsætte vores forbrug af
ENGANGSPLAST, samt i højere grad
vælge produkter fra virksomheder, der er
INNOVATIVE omkring deres emballage, fx
hvor emballagen er BIONEDBRYDELIG.
Når temaet om EMBALLAGE SOM
RESSOURCE kommer Danmark rundt,
bliver der dels fokus på TILSTANDEN I
VERDENSHAVENE
og dels fokus på
AFFALDSSORTERING
og hvilke store
ressourcer, der ligger
i al vores affald, med
særligt fokus på
plastikemballage. Der
vil på denne temadag
være lidt ekstra i
BØRNEHØJDE bl.a. i
kraft af Katrine Billes
besøg i hver by.

TEMADAGENS PARTNERE:

BILAG 3.2: UDTALELSER
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Aarhus december 2018

Anbefaling af Global Goals Tour og Koncept Aarhus
Aarhus City Forening har igennem mange år benyttet Koncept Aarhus til afvikling af vores store
arrangementer, og hver gang løfter de opgaven med professionalitet og succes.
De har mange års erfaring med selv meget store arrangementer, og kan med sikkerhed gennemføre så stort
et arrangement som projektet Global Goals Tour. Derfor er Aarhus by, blandt andre, naturligvis også med,
ligesom vi var med Climate Planet og lignende store arrangementer fra Koncept Aarhus' side.
Jeg kan varmt anbefale samarbejde med Koncept Aarhus og glæder mig personligt til at se Danmark for
målene folde sig ud i Smilets By.

14. december 2018

Danmark for Målene
Det er med stor glæde, at jeg er blevet informeret om initiativet
"Danmark for Målene", som vil udbrede kendskabet til FN's 17
Verdensmål i Danmark. Verdensmålene er en ambitiøs dagsorden
for både Danmark og Verden om at opnå en bæredygtig udvikling
for alle frem mod 2030.
Gennem udviklingsbistanden tager Danmark globalt ansvar og er
med til at bidrage til, at også udviklingslandene kan nå målene. En af
de måder, som Danmark støtter på, er ved at bringe danske løsninger
i spil i udviklings landene inden for områder, hvor Danmark er langt
fremme. Derfor er danske virksomheder, myndigheder og
civilsamfundsorganisationer også engageret i udviklingssamarbejdet
og bidrager aktivt til ambitionen om en mere bæredygtig verden, hvor
vi får løst de store globale problemer. Derfor synes jeg, det er yderst
positivt, at "Danmark for Målene" kan være med til at bidrage til at
fortælle danskerne om Verdensmålene, og om hvordan indsatserne
her i Danmark også hænger sammen med vores internationale
engagement

Med venlig hilsen
Claus Bech

Ulla Tørnæs

direktør
Aarhus City Forening

Søren Winther Lundbye
Global Public
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KONTAKT
Gerald Maureschat
gema@gentofte.dk
2485 0558

DANMARK FOR MALENE

Per Sohl
ps@gentofte.dk
6010 7613
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DANMARK FOR MÅLENE

FORSLAG TIL LOKALE AKTØRER
FEBRUAR 2019

TEMA: SUNDHED FOR ALLE
Kommunalt
Inddrage den instans i kommunen, som passer ind her, med afsæt i stikord som børn og ældre,
tandpleje, skoleidræt.
Virksomheder
Fitnesscentre, sportsbutikker, helsekost, danseskoler, den økologiske grønthandler,
cykelforretninger.
Foreninger
De lokale idrætsforeninger (gymnastik, fodbold, motionsløb, cykelsport), Hjerteforeningen,
Ældresagen (og dens ”Søndagscykel Klub”), Spejderforeninger/FDF, lokalafdeling af
Cyklistforbundet, Soroptimisterne, lokal efterskole/højskole, Bedsteforældrenes Klimaaktion.

TEMA: GENBRUG OG CIRKULÆR ØKONOMI
Kommunalt
Inddrage den instans i kommunen, som passer ind her, med afsæt i stikord som
genbrugsstationer, affaldssortering og genbrug i skolen.
Virksomheder
Genbrugsbutikker, tøjbutikker, lokale virksomheder, der arbejder med upcycling eller
genanvendelse, genbrug af byggematerialer, genbrugsmøbler, baggagerumsmarkeder,
kræmmermarkeder.
Foreninger
Spejderforeninger/FDF, Soroptimisterne, lokal efterskole/højskole, Bedsteforældrenes
Klimaaktion, genbrugsforeninger, strikke-/hækle-/syklubber.
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TEMA: FØDEVARER I BALANCE
Kommunalt
Inddrage den instans i kommunen, som passer ind her, med afsæt i stikord som landbrug,
fødevarer, skolemad.
Virksomheder
Caféer/restauranter, bagere, osteforhandlere, slagtere, grønthandlere, biavlere, lokale
producenter af fødevarer, dagligvarebutikker.
Foreninger
Spejderforeninger/FDF, Soroptimisterne, lokal efterskole/højskole, Bedsteforældrenes
Klimaaktion, madklubber, biavlerforening.

TEMA: EMBALLAGE SOM RESSOURCE
Kommunalt
Inddrage den instans i kommunen, som passer ind her, med afsæt i stikord som affaldssortering,
affaldssortering på skoleskemaet
Virksomheder
Genbrugsstationer, lokale virksomheder, der genanvender plastik i deres produkter eller forsøger
at undgå brug af plastik, dagligvarebutikker.
Foreninger
Spejderforeninger/FDF, Soroptimisterne, lokal efterskole/højskole, Bedsteforældrenes Klimaaktion
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