
   

A 
COVID-19 pandemien har skubbet milli-

oner af arbejdere ud i arbejdsløshed. 

Noget må gøres. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 8 

   

A 
Et ud af fem børn lever i ekstrem fattig-

dom. De negative virkninger af fattig-

dom i de tidlige år har konsekvenser, 

der kan vare hele livet. 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
1/4 af al mad bliver i øjeblikket spildt 

globalt. Det ville kunne brødføde 870 

millioner mennesker! Vi kan gøre det 

bedre! 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
Fra 2017 og frem har mere end 264 

millioner børn på verdensplan ikke haft 

adgang til uddannelse. Vi må gøre no-

get... 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 4 

   

A 
Lande, der er berørt af krige, har den 

laveste adgang til skolegang. Vi må 

samarbejde for at forhindre krige! 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 17 

   

A 
COVID-19 pandemien har medført 

større ulighed i mange lande. Det må 

der gøres noget ved! 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 10 

   

A 
Omkring 1 million dyre- og plantearter 

var i fare for at uddø i 2020. Det er 

trist! 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
Mere end 80% af spildevand skyldes, at 

menneskelige aktiviteter udledes i 

vandløb eller have uden at blive renset. 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
Filippinerne hærges ofte af tyfoner. I 

2013 forårsagede Haiyan mere end 

6.100 dødsfald. I sådanne tilfælde er 

der behov for samarbejde og humani-

tær bistand. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 15 



   

A 
Da Japan oplevede en atomkatastrofe i 

2011, blev der udledt forurenet vand i 

havet. Lande har et fælles ansvar for at 

hjælpe Japan og beskytte havene! 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 17 

   

A 
COVID-19 har dramatisk påvirket øko-

nomien i verden. EU iværksatte en plan 

med 4,2 billioner euro til at hjælpe 

medlemslandene. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 17 

   

A 
Bestanden af vilde dyr er faldet med 

mere end 2/3 på mindre end 50 år. Vi 

er nødt til at handle nu! 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 15 

   

A 
Indonesien har indført nye love og 

regler for at beskytte sine regnskove - 

som huser orangutanger og andre true-

de dyr og planter. En sejr for livet på 

land! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Antallet af børn i børnearbejde stadig 

er meget høj. Derfor indkalder FN's 

Internationale Arbejdsorganisation til 

topmøde med alle FN-medlemslande 

for at finde løsninger. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 17 

   

A 
Et rekord højt antal mennesker er på 

flugt fra deres hjem på grund af krig, 

sult og politisk konflikt. FN indkalder EU

-landene til at hjælpe disse mennesker 

til sikkerhed. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 17 

   

A 
Hvis kvinderne i landbruget havde sam-

me adgang til de samme ressourcer 

som mænd, kunne antallet af menne-

sker, der lever i sult blive reduceret 

med 150 mio. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 5 

   

A 
Rent drikkevand er et grundlæggende 

menneskeligt behov. Selv om jorden 

har nok drikkevand til alle, dør millio-

ner af mennesker stadig hvert år af 

sygdomme forbundet med urent drik-

kevand og dårlige sanitære forhold, 

såsom diarré. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 6 

   

A 
I 1948 blev Menneskerettighederne 

vedtaget på en FN Generalforsamling. I 

dag har mere end 179 lande underskre-

vet erklæringen. En sejr for fred, 

retfærdighed og stærke institutioner! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 



   

A 
Selvom vi ser beskedne forbedringer på 

områder som ligestilling mellem kønne-

ne i hele verden, er der stadig lang vej. 

Kvinder bruger i gennemsnit 90% af 

deres indkomst på deres familier, mens 

mænd kun bruger et sted mellem 30-

40%. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 5 

   

A 
I de fleste lande rundt om i verden har 

folk ret til mindst seks måneders syge-

fravær, men andre steder folk har kun 

ret til mindre end en måned betalt 

sygefravær. FN arbejder for at afhjælpe 

de resterende mangler i universelle 

arbejdstagerrettigheder. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 16 

   

A 
I de fleste udviklingslande, er der flere 

mænd end kvinder, der kan læse og 

skrive. Hvis ligestilling blev forbedret i 

skoler rundt om i verden, ville flere 

lande nyde bedre vilkår for økonomisk 

vækst. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 5 

   

A 
Der bruges 100 liter vand til at fremstil-

le 1 kg papir fra friske træfibre. Et kilo 

papir fremstillet af genbrugspapir bru-

ger kun 20 liter. Det er en god idé at 

investere i bæredygtig produktion. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 6 

   

A 
Nogle steder i verden kan børn, især 

piger, ikke kan deltage i skoleundervis-

ning på grund af dårlige badeværelse. 

FN Udviklingsprogram (UNDP) arbejder 

bl.a. for at forbedre de sanitære for-

hold for skoler. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 6 

   

A 
For at producere en enkelt t-shirt, bru-

ges der gennemsnitligt 1.400 liter vand 

- så meget som 10 fulde badekar. Hvert 

år bliver 150 milliarder stykker tøj pro-

duceret - hvilket i gennemsnit er 20 

nye t-shirts per person. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 12 

   

A 
Nogle steder er pressefriheden truet - 

f.eks. gennem censur, politisk ejerskab, 

eller vold. Mål 16 - fred, retfærdighed 

og stærke institutioner - er vigtigt! 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 16 

   

A 
Global biodiversitet er faldet drastisk i 

løbet af de sidste mange årtier. Siden 

1990'erne er omkring 75% af al plante-

biodiversitet gået tabt. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 15 

   

A 
Tvangsarbejde er, når folk er tvunget til 

at arbejde mod deres vilje ved hjælp af 

for eksempel vold og trusler eller uri-

melige aftaler. De fleste tvungne ofre 

for tvangsarbejde bor i Asien. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 8 



   

A 
Ekstreme oversvømmelser rammer 

ofte Sydasien. Tusindvis af mennesker 

mister alt og mangler mad, rent vand. 

Mennesker i Indien og Bangladesh er 

tit udsat for dette og har brug for 

hjælp! 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
Ekstreme jordskælv rammer ofte Sydaf-

rika. Folk i dyb fattigdom og sult har 

behov fra støtte fra andre lande. Et 

eksempel på et partnerskab for Ver-

densmålene! 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 17 

   

A 
Hav-niveauet fortsætter med at stige 

som følge af de globale klimaændrin-

ger. Mange ø-nationer - især i Oceani-

en - risikerer at blive oversvømmet og 

slettes fra verdenskortet. De overleven-

de er tvunget til at flygte for at overle-

ve. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 14 

   

A 
Orkaner rammer ofte Florida i USA. 

Materiel- og finansiel støtte til bered-

skaberne i Florida er altid nødvendigt. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 13 

   

A 
Et vulkanudbrud på Island i 2010 sendt 

en askesky op i luftrummet, der dække-

de det meste af Europa. Dette lamme-

de al flytrafik på tværs af kontinentet. 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
I de sidste år har Mongoliet oplevet 

alvorlige tørkeperioder. Det påvirker 

høsten og priserne på fødevarer stiger 

hurtigt. Mongoliet har brug for hjælp til 

at bekæmpe udbredt sult. 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
I 2018 blev der erklæret undtagelsestil-

stand i Zimbabwe på grund af en kolera 

udbrud. De FN-organisationerne - 

World Food Program og World Health 

Organization - gjorde deres bedste for 

at hjælpe. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 16 

   

A 
Mange regnskove rundt omkring i ver-

den oplever ekstrem skovrydning. 

Dette bringer mange af dyrene i kritisk 

fare for udryddelse. 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
I 2014 udbrød store protester i Gambia 

efter et mislykket statskup. Dette gjor-

de det yderst vanskeligt og farligt for 

FN til at fortsætte reformen af sikker-

hedssektoren (SSR) i Gambia for at 

styrke demokratiet og stabiliteten. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 16 



   

A 
Havene oplever ekstreme niveauer af 

kemisk forurening, som truer dyre- og 

plantelivet under vandet. Det betyder 

også, at de millioner af mennesker, 

som lever af fiskeri vil blive påvirket. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 14 

   

A 
EU yder store tilskud landmænd, der 

dyrker bomuld i EU, for at beskytte den 

europæiske landbrugsindustri og pro-

duktion. På denne måde kan de euro-

pæiske landmænd sælge deres produk-

ter til en lavere pris end de landmænd i 

udviklingslandene. Dette har ført t 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
Når der er parlamentsvalg i Etiopien, 

frygter folk, at regeringen vil snyde sin 

vej til genvalg ved at udnytte analfabe-

terne i befolkning. Det skal der gøres 

noget ved! 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
Farvandet omkring Somalia er en vigtig 

transportvej for varer til og fra Europa. 

Men pirater langs Somalia kyst er et 

stort problem for både afrikanske og 

europæiske lande. 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
I Eritrea har kun 19% af befolkningen 

adgang til rent drikkevand. Det interna-

tionale samfund må handle. Relevante 

FN-organisationer samarbejder med 

lokale eritreiske partnere for at løse 

problemet. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 17 

   

A 
Nogle lande har stadig ikke love, der 

forbyder børneægteskaber. Globalt set 

er hver femte pige gift eller forlovet, 

før de fylder 18 år. Børneægteskaber 

har ofte den konsekvens, at pigerne 

bliver tvunget ud af skolen. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 5 

   

A 
Selv om det er gratis at deltage folke-

skole i en række af verdens mindst 

udviklede lande, koster grundskole i 

Sydafrika stadig penge. Selv om dette 

er et af Afrikas rigeste lande, forbliver 

Sydafrika en af verdens mest ulige lan-

de. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 10 

   

A 
Styring for internationale arbejdstager-

rettigheder, ordentlige arbejdsforhold 

og ulovlige arbejdsforhold er fortsat 

vigtigt selv inden de udviklede lande. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 8 

   

A 
Toiletter og kloaksystemer sikrer adskil-

lelse af skadelige bakterier fra menne-

skelig kontakt. Manglen på ordentlige 

sanitære faciliteter er så farlige, at et 

barn under 5 år dør hvert minut på 

grund af dette. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 6 



   

A 
De globale klimaændringer påvirker 

alle jorden, og mange lande i verden er 

ikke på vej til at nå deres klimamål. 

Ifølge UNESCO vil omkring 1,8 milliar-

der mennesker leve i områder med 

akut vandmangel i 2025. 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
Der er stadig meget, der skal gøres for 

at opnå fuld ligestilling globalt. Kvinder 

udgør kun 39,3% af den samlede globa-

le arbejdsstyrke. I Yemen kun 6% af 

kvinderne er en del af arbejdsstyrken. I 

Rwanda, dette tal er 88%. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 5 

   

A 
Mens nogle lande fører an i innovative 

og rene energikilder, halter andre lan-

de langt bagefter og forbliver afhængi-

ge af fossile brændstoffer, der bidrager 

til klimaforandringerne. 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
Når pludselige oversvømmelser ram-

mer, som f.eks. i Den Centralafrikanske 

Republik, er det svært for FN's organi-

sationer ikke koordinere effektiv nød-

hjælp, hvis der ikke er en ordentlig 

infrastruktur. Dette har alvorlige konse-

kvenser for dem, der rammes af 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
Mange mennesker rundt om i verden 

lever uden grundlæggende friheder. 

Globalt set lever 40 millioner menne-

sker i moderne slaveri. Af de 40 millio-

ner er 25 millioner underlagt tvangsar-

bejde og / eller andre typer af økono-

misk udnyttelse, såsom prostitution. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 8 

   

A 
Prisfaldet på olie har forårsaget en 

økonomisk krise i Tchad. De almindeli-

ge mennesker i Tchad er i sult. Disse 

mennesker har brug for hjælp fra lande 

i din del af verden! 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
Hvis de seneste tendenser fortsætter, 

vil antallet af mennesker, ramt af sult, 

overgå 840 millioner i 2030. 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
Gennem hele 2020 blev mere end 990 

millioner elever verden over påvirket af 

COVID-19 pandemi. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 4 

   

A 
Er anslås, at varmende flyemissioner-

nes er omkring 1,9 gange at kuldioxid 

alene, på grund af de andre gasser 

fremstillet ved fly. 

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 



   

A 
Mere end 3000 asylansøgere døde på 

vej til de europæiske kyster i 2015. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 17 

   

A 
Mens cirka 690 millioner mennesker i 

verden stadig lider af sult, er fedmeud-

fordringen næsten tredoblet på ver-

densplan siden 1975. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 3 

   

A 
Indtil 2018 var det ulovligt at være 

homoseksuel i Indien. Den lov er nu 

ophævet. En sejr for retten til kærlig-

hed uanset hvem du elsker! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Når lande rammes af naturkatastrofer, 

såsom da Colombia i 2017 oplevede 

store jordskred efter store mængder 

regn og over 300 mennesker døde, 

forsøger FN 's Udviklingsprogram og 

World Food Programme at hjælpe på 

bedst mulig måde. 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
En gang imellem indkalder FN til konfe-

rencer for at finde løsninger på globale 

udfordringer - såsom klima. I 2015 blev 

Paris-aftalen indgået af alle lande i 

verden. Et skridt i den rigtige retning 

for klimaet! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
I Bangladesh er der udviklet en app, 

der kan bekræfte en piges alder. Dette 

kan være med til at forhindre ulovlige 

tvangsægteskaber og medføre at piger 

kan fortsætte deres skolegang. En sejr 

for ligestilling og uddannelse! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
I Sri Lanka har en revideret lovgivning 

om skolemad medført nye retningslin-

jer for forbedret fødevarekvalitet i 

kantiner. Et skridt i den sunde retning 

for landets skoleelever! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
I 2016 var København værtsby for 

Women Deliver, som var verdens stør-

ste konference med fokus på pigers og 

kvinders rettigheder. Globale partner-

skaber med fokus på at opnå ligestilling 

er en sejr for alle! 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 5 

   

A 
Siden 2000 har 1,4 milliarder menne-

sker fået adgang til rent drikkevand. 

Denne udvikling er et klart skridt i den 

rigtige retning. En sejr for sundhed og 

trivsel. 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 



   

A 
En dansk opfinder har udviklet et suge-

rør, der kan bruges til at drikke direkte 

fra urent vand. Det renser vandet ved 

at filtrere skadelige bakterier, vira og 

parasitter fra. Mennesker i udviklings-

landene kan nu bedre undgå at drikke 

urent vand. En sejr f 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
I 1990 havde ingen af Bhutans befolk-

ning adgang til elektricitet. I dag har 

alle i Bhutan adgang. Dette er en be-

mærkelsesværdig udvikling og en sejr 

for informationsfrihed! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Projektet "Wired Mothers" i Zanzibar 

tilbyder lægehjælp over telefonen til 

gravide kvinder, der bor langt væk fra 

en læge. En sejr for bedre sundhed og 

trivsel for kvinder og børn! 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 3 

   

A 
De 17 Verdensmål er aftalt gennem 

dokumentet "Agenda 2030" og under-

skrevet af alle FN's 193 medlemslande. 

Dette dokument forpligter alle lande til 

at nå udviklingsmålene inden 2030. 

Dette er et stort skridt i retning af en 

mere bæredygtig fremtid! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
I 2015 fik kvinder i Saudi-Arabien stem-

meret, hvilket gør Vatikanstaten det 

eneste land i verden, hvor kvinder sta-

dig ikke har ret til at stemme. En sejr 

for ligestillingen! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Modstanden mod anvendelsen af 

klyngebomber vokser. En international 

aftale om at stoppe brugen af 

klyngebomber er blevet ratificeret. 

Verden er nu lidt tættere på fred og 

sikkerhed. 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Strafferet er et område af bæredygtig 

udvikling, hvor mange forbedringer 

mangler at blive set i lande over hele 

verden. I 2018 fastslog Amnesty Inter-

national, at mange kvinder bliver 

fængslet El Salvador for at have fået en 

abort. Nogle af dem har siddet  

 

Konsekvens: 

Mistet tur! 

   

A 
For første gang i historien er der næ-

sten lige så mange piger i skole som 

drenge. En sejr for ligestilling og kvali-

tetsuddannelse! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Hvis alle de 80 millioner mennesker, 

som FN's Fødevareprogram (WFP) har 

leveret fødevarehjælp til i 2017, holdt 

hinanden i hænderne, ville de kunne nå 

rundt om jorden tre gange. 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 



   

A 
I dag udgør olie omkring 39,7% af ver-

dens samlede energiforbrug, mens kun 

28,5% af vores samlede energiforbrug 

kommer fra vedvarende energikilder. 

Verdens lande har forpligtet sig til at 

innovere og investere i vedvarende 

energikilder. 

 

Konsekvens: 

Ryk til mål 7 

   

A 
Mæslingevaccinen har haft en særdeles 

positiv indvirkning på den globale sund-

hed. Fra 2000 til 2014 er antallet af 

dødsfald, som følge af mæslinger, fal-

det med 79% på verdensplan, hvilket 

sparer 17,1 millioner liv. En sejr for 

sundhed og trivsel. 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Mængden af plast i verdenshavene er 

hastigt stigende, især på grund af vores 

overforbrug af engangsbrug plast, så-

som plastikposer. Nogle lande har be-

sluttet at tage føring og forbyde plastik-

poser og sugerør og opfordrer alle 

andre lande til at gøre det  

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
I seks afrikanske lande har sundhedskli-

nikker fået solceller installeret. Disse 

producerer elektricitet, så medicin kan 

holdes kølig og patienternes medicin-

ske tidsskrifter kan opbevares sikkert 

online. En sejr for bedre sundhed og 

trivsel i verden! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Versova-stranden i Indien var indtil for 

nylig dækket af skrald, men et team af 

frivillige fik renset den. Oprydningsar-

bejdet har resulterede i, at havskild-

padder nu kommer tilbage til stranden 

og lægger æg igen. En sejr for livet i 

havet og livet på land 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Investeringer i uddannelse kan bringe 

nye og bemærkelsesværdige innovatio-

ner. Droner kan nu distribuere vacciner 

i svært tilkommelige landdistrikter i 

Den Demokratiske Republik Congo - 

det sparer børneliv. 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Verdens næststørste koralrev, Belize 

Barrier Reef, har nydt godt af den mas-

sive fredningsindsats fra lokalbefolk-

ning og er ikke længere på UNESCOs 

liste over akut truet naturarv. En sejr 

for livet i havet! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
I Pakistan er et grønt initiativ kaldet 

"Milliarder Tree Tsunami" blevet meget 

populært. Initiativet har formået at 

plante mere end en milliard nye træer 

til at bekæmpe skovrydning og ørken-

dannelse. En sejr for livet på land! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Australien er blandt de få lande, der 

har eksplicit lovgivning, der beskytter 

kvinder, der ammer offentligt. 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 



   

A 
To nye arter af pungdyr er blevet fun-

det i Australien. Verdens biodiversitet 

er lige blevet rigere! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
39 lande har dannet "Alliancen for 

udryddelse af fattigdom", der sigter på 

at fremme multilaterale og bilaterale 

indsats, samt at sætte skub i realiserin-

gen af Verdensmålene. 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
30 år efter atomulykken i Tjernobyl, har 

forskere konstateret, at området er et 

paradis for dyrelivet - med los, bison, 

hjorte og andre dyr. En succes for bio-

diversiteten. 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Gode nyheder for den iberiske los! I 

2019 gik den fra at være '' kritisk truet 

'' til ''truet''. Bestanden er steget fra 

100 i 2002 til over 800 i 2019 takket 

være en stor fredningsindsats! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
I 2019 konstruerede Indien det største 

solcelleanlæg i verden med en kapaci-

tet på 2.245 GW. Det er en god nyhed! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
I 2020 gjorde det skotske parlament 

alle menstruationsprodukter gratis. 

Skotland er det første land i verden til 

at gøre det. En stor sejr for alle piger og 

kvinder! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
En fransk opstartsvirksomhed har op-

fundet en slitagefri og el-fri motor, der 

kører på solenergi. Den kan drive små 

mekaniske anordninger som vandpum-

per! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Gode nyheder! Nogle sommerfuglear-

ter er vendt tilbage! 2019 var det bed-

ste år for sommerfugle i over 20 år! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
I 2020 demonstrerede den yngre gene-

ration på gaden i kampen for klimaet! 

Klimaet har fået en vigtig samarbejds-

partner! 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 



   

A 
Den ekstreme fattigdom er faldet til 

under 8%, det laveste registrerede 

niveau i menneskets historie. For første 

gang siden vedtagelsen af Verdensmå-

lene, er antallet af mennesker i eks-

trem fattigdom i Afrika faldende. 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
FN arbejder på at forbinde udviklings-

arbejde med fredsbevarende og sikker-

hed, med vægt på at forebygge konflik-

ter. Det styrker også verdensøkonomi-

en i krisetider. 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 

   

A 
Hvis alle mennesker verden over skifte-

de til energieffektive pærer, ville der 

kunne spares 105 milliarder euro om 

året. 

 

Konsekvens: 

Ekstra slag 


