Et redskab fra holding til handling

Verdensmål. Indsigt og udsyn.

Om FN & Verdensmål
Verden blev i 1948 enige om FNs
menneskerettigheder. Rettighederne er
siden blevet udfoldet på forskellige
livsområder som eksempelvis kvinde- og
arbejdstagerrettigheder.
Rettighederne er også løbende blevet
aktualiseret ind i vores tid og
udfordringer. Senest i 2015 hvor 193
lande blev enige om og vedtog FNs
Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Verdensmålene er FNs svar på jordens
økonomiske, sociale og miljømæssige
udfordringer. Verdens 193 lande blev
enige om 17 Verdensmål og 169 delmål
for bæredygtig udvikling og en
bæredygtig fremtid.
Verdensmålene definerer globale
prioriteter frem mod 2030 og ønsket er,
at alle trækker et læs.
De 17 Verdensmål og 169 delmål er
fælles for alle: rige og fattige, store og
små, personer, stater, markeder og
civilsamfundet skal alle finde deres vej
for at bidrage og tage ansvar.

Delmål og indikatorer
FN's 17 Verdensmål er opdelt i 169
konkrete og handlingsrettede delmål,
der uddyber de områder, som målet
dækker over. For at måle på hvert
delmål har FN formuleret en række
indikatorer for de enkelte delmål.
Nogle delmål indeholder bogstaverne
A, B og C. Disse delmål med bogstaver
udgør en særlig kategori af delmål, som
omhandler de ressourcer, der skal
implementeres i opfyldelsen af
Verdensmålene.
Indikatorer
For at måle på hvert delmål har FN
formuleret en række indikatorer for de
enkelte delmål. De skal gøre det muligt
løbende at evaluere, hvordan vi
opfylder Verdensmålene. Anvendelsen
af indikatorer skal således sikre, at der
løbende kan følges op på delmålene og
om der er fremskridt.
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FAKTABOKS

FNs Verdensmål
Læs mere om FNs 17

Verdensmål for bæredygtig
udvikling:

-

smvmanifest.dk
verdensmaal.org
sdgs.un.org/goals
globalgoals.org
sdgcompass.org

Fakta: Verdensmål vedtages
Start: Enstemmigt vedtaget i 2015
På FNs Generalforsamling den 25.
september 2015 vedtog verdens lande
enstemmigt verdensmålene som
resolution A/RES/70/1 "Transforming our
world: The 2030 agenda for sustainable
development."
Se: https://sdgs.un.org/2030agenda

Navn: Kært barn, mange navne
FN vedtog verdensmålene som
"Transforming our world: The 2030
agenda for sustainable development."
Målene bliver også kaldt Global Goals,
Bæredygtighedsmålene, Agenda
2030, UN Goals eller forkortelsen SDG
efter sustainable development goals.
Målene har sloganet: Leave no one
behind (LNOB).

Mål: Målstreg i 2030
Verdensmålene har målstreg i 2030.
Verdens lande har forpligtet sig på
målet. Der er ikke nogen plan B - eller
"Planet B", som FNs tidligere
generalsekretær formulerer det.
"“There is no ‘Plan B’ because we do
not have a ‘Planet B’. We have to work
and galvanize our action.”

Ban Ki-moon,
FNs generalsekretær 2007-2016
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Fakta: Årlig rapport
Årlig rapport
FN udgiver hvert år en statusrapport
om verdensmålene. Den årlige rapport
om bæredygtig udvikling præsenterer
et overblik over verdens
implementering til dato samt
fremhæver fremskridts- og
problemområder. Se årsapporten for
2021: https://unstats.un.org/sdgs/
report/2021/

Video om årsrapport
Se en kort video om årsrapporten 2021:
Hvor langt er vi kommet mod
verdensmålene og hvilken betydning
har de seneste års kamp mod covid-19
haft for verdens udvikling mod
bæredygtighed. Se videoen her:
https://www.youtube.com/watch?
v=Cj-VqSPecfA

COVID-19: katastrofe og mulighed
Ifølge FNs generalsekretær er covid-19
en katastrofe - samt en mulighed for
forandringer. "Alt, hvad vi gør under og
efter denne krise, skal fokusere på at
opbygge mere lige, inkluderende og
bæredygtige økonomier og samfund,
der er mere modstandsdygtige over for
pandemier, klimaforandringer og
andre globale udfordringer."

António Guterres
FNs generalsekretær 2017-
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Fakta: Verdensmål podcast
Podcast: De utålmodige
Connie Hedegaard og Katherine
Richardson er utålmodige i ny podcast,
der leder efter svarene på, hvordan vi
når Verdensmålene inden deadline i
2030. Podcasten er en del af "Dansker,
kend dine Verdensmål".
Se https://verdensbedstenyheder.dk/
de-utalmodige/

Podcast: Bæredygtig Business
I Bæredygtig Business dykker direktør,
bæredygtighedsnørd og forfatter
Steffen Max Høgh ned i
sammenhængen mellem ansvarlighed
og bundlinje.

Podcast: Historier om Verdensmålene
Hør podcast om de 17 verdensmål.
Hver podcast udfoldes gennem oplæg
af fagpersoner og eksperter. Nyt
Europa, Globalt Fokus og Magasinet
360° står bag podcastene.

Se https://podcasts.apple.com/dk/
podcast/bæredygtig-business/
id1358428247

Se https://soundcloud.com/
historieromverdensmaalene
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Fakta: Apps om verdensmål
App: Global Goals BusinessNavigator
Dansk Selskab for Virksomhedsledelse
har udviklet en app, som inspirerer
virksomheder til at tænke
verdensmålne ind i forretningen,
herunder ansvarlighed som en del af
virksomhedernes strategi og som en
konkurrencedygtig ledelses- og
forretningsmodel. Se https://vl.dk/
download-apps/

App: ActNow
Skift til en mere bæredygtig livsstil. Med
mobilappen fra AWorld kan du vælge
og spore et sæt bæredygtige vaner.
Tag uddannelsesrejser, deltage i
gruppens udfordringer, få tips og tage
quizzer, der alle er rettet mod at leve
mere bæredygtigt. Se https://
actnow.aworld.org
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APP: Verdensmål på spil
FN-Forbundet har udviklet et spil - til
undervisning af alle der vil lære. Du er
på en mission! Placer dine brikker på
brættet – og lad app’en guide dig. Du
får tildelt verdensmål, skal svare på
spørgsmål og støder du på dilemmaer
og aktioner. Se https://fnforbundet.dk/
for-skoler/verdensmaal-paa-spil/
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Hvis du vil vide mere om Verdensmål

FAKTABOKS

FAKTABOKS
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Læs mere om FNs 17 Verdensmål

FNs officielle officielle sites og
temasider om verdensmålene:

Youtube-kanal om FN og
Verdensmål:

- www.verdensmaal.org

- sdgs.un.org/goals
- globalgoals.org
- sdgcompass.org

Se https://www.youtube.com/
channel/UCotYRMgaKRBSVfynD1iJjg

FAKTABOKS

FAKTABOKS

FAKTABOKS

FNs Verdensmåls logoer er et
vigtigt redskab. Download logoer
og køb fx en plakat på:

CSR.dk – forum for bæredygtig
forretning – er et erhvervsmedie
og community om
forretningsdrevet CSR.

WBCSD - World Business Council
for Sustainable Development har
udviklet "SDG Essentials for
Business", se sdgessentials.org

FNs Verdensmål på dansk
for bæredygtig udvikling på
Danmarks officielle hjemmeside
om de 17 mål og169 delmål:

Logo og plakat

www.verdensmaal.org

FNs Verdensmål på engelsk

Nyheder fra CSR.dk

- csr.dk
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Videoer om FNs Verdensmål

WBCSD temaside

EKSEMPEL TIL INSPIRATION

BM Silo's verdensmål
I virksomheden BM Silo har de valgt at prioritere og
fokusere på tre primære verdensmål: Sult,
kvalitetsuddannelse samt ansvarlig produktion og
forbrug. Ifølge medejer Dorte Martinsen har det været
naturligt at tage FNs Verdensmål til sig.
"FNs Verdensmål repræsenterer egentlig dem, vi er, vores
værdier, og det vi vil, vores vision. Ikke bare i BM Silo, men
i Danmark. Vi vil skabe en bæredygtig bundlinje for både
mennesker, miljøet, økonomien og vores samfund. Så for
mig har det været nemt og naturligt at tage
verdensmålene til mig," fortæller Dorte.

FAKTABOKS

BM Silos verdensmål
Dorte Martinsen,
medejer og leder, BM Silo

GODE RÅD

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

BM Silo's gode råd til samfundsansvar
1. Fællesskab: Ledelse handler om at at sige: Jeg har brug for
dig, du har potentiale, vi skal tage ansvar, løse og skabe noget
sammen.
2. Passion: Du skal brænde for noget, din passion er din drivkraft.
3. Fejl er læring: Medarbejderdrevet innovation skabes, når man
inviterer til og tør prøve og lære af fejl.
4. Fejre succes: Hverdagens små og store sejre skal fremhæves
og fejres.
5. Kultur: Værdier og visioner skaber kultur, hvis det dyrkes. Sig
godmorgen, spis kage sammen, dyrk virksomheden i ord, foto
og film.

Produkt Proces Personer
I BM Silo står pakker fragtklar til kunder i alt fra Frankrig til Indonesien. Alle produkter og processer er
opfindsomt specialdesignet. I kantinen og på kontorerne pryder plancher, plakater og
procesoversigter over FNs Verdensmål. På gangvæggene fortæller fotos, udklip og medieomtale
om firmahistorien fra 1965 til idag. Stemningen blandt de 40 ansatte er venlig og rar med masser af
øjenkontakt og "godmorn'er". Virksomheden BM Silo i Tvis syd for Holstebro er kort sagt en familieejet
virksomhed med stolthed over historien, begejstring for produkt og proces, bevidsthed om
personalets potentiale samt et stort engagement og marked i hele verden.
I virksomheden BM Silo tager de
ansvar sammen. De tager ansvar for
virksomhedens produktion af siloer.
Og de tager ansvar for hinanden og
for verden. Virksomhedens vægge
fortæller i fotos og figurer om deres
værdier og vision og om de tre
verdensmål, de har valgt at fokusere
på: Sult, kvalitetsuddannelse samt
ansvarlig produktion og forbrug.
BM Silo er en familiedrevet
virksomhed og ifølge medejer Dorte
Martinsen har det været naturligt at
tage FNs Verdensmål til sig.
"FNs Verdensmål repræsenterer
egentlig dem, vi er, vores værdier, og
det vi vil, vores vision. Ikke bare i BM
Silo, men i Danmark. Vi vil skabe en
bæredygtig bundlinje for både
mennesker, miljøet, økonomien og
vores samfund. Så for mig har det
været nemt og naturligt at tage
verdensmålene til mig," fortæller

Dorte, som var administrerende
direktør i BM Silo frem til 2020 og nu er
stoppet for blandt andet at
koncentrere sig om sit engagement i
blandt andet SMV Danmark,
Erhvervsfremmebestyrelsen og
Arbejdsgiverforeningen KA.
Fællesskab og fælles ansvar
Det ligger i virksomhedens historie at
tage ansvar for at løse udfordringer
og finde sammen med ordentlighed
om gode bæredygtige løsninger.

Virksomheden "BM Silo" bidrager til
og tager ansvar for blandt andet
følgende mål:

"Ledelse handler om at sige: Jeg har
brug for dig, du har potentiale, vi skal
tage ansvar, løse og skabe noget
sammen. Et fælles ansvar om alt fra
det visionære, menneskenære og
jordnære. Vi skal have et fælles mål
og gøre tingene sammen."
Få hjælp og give hjælp
I både virksomhed og samfundet er
det ifølge Dorte Martinsen helt

Læs mere om Dorte og
virksomheden BM Silo
på smvmanifest.dk
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Virksomheden "BM Silo"
bidrager til og tager ansvar
for bl.a. følgende mål:

EKSEMPEL TIL INSPIRATION

Constructa's verdensmål
Arkitektvirksomheden Constructa arbejder med og ud fra
Verdensmål. "FNs Verdensmål er vores sprog og mål" står
der på første side i virksomhedens profilbrochure. To af
FNs Verdensmål handler om byggeri, der fremmer mental
sundhed og trivsel og skaber bæredygtige byer og
lokalsamfund.
"Verdensmålene sætter ord på det, vi gør, dem vi er. Vi vil
gerne være bannerførere for at tænke verdensmål
om menneskelig værdighed, sundhed, ansvar, trivsel og
bæredygtighed. Det er allerede vores DNA."

FAKTABOKS

Constructa's verdensmål
Christian Aagaard Nielsen,
virksomhedsejer, Constructa

GODE RÅD

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

Constructa's gode råd til samfundsansvar
1. Formål: Erkend virksomhedens kerneforretning i et større
perspektiv. Hvad bidrager vi med til vores samfund?
Sunde byer i balance
2. Kultur: Værdier anvendt skaber kultur. Kultur holder retningen
og overflødiggør mange regler.
3. Helhed: Vi må hjælpe hinanden til at lykkes. Så lykkes vi alle.
4. Ansvar: Trivsel skabes ved muligheden for at løfte sit ansvar
og møde andres forventninger.
5. Forretning: Både profit og trivsel kan overfokuseres, hvorefter
begge mistes.
Læs mere om Christian og
Constructas ansvar og formål er klart: Trivsel i hverdagen kræver sunde byggerier og processer.
Sundhed og trivsel i hverdagen er afgørende præmisser for vores velfærd og velstand. Alt for mange
og stadigt flere danskere mistrives psykisk og fysisk. Derfor vil det rådgivende ingeniør- og
arkitektfirma Constructa være med til at skabe sunde liv i sunde boliger i sunde fællesskaber i sunde
byer. Hverken mere eller mindre. Constructa vil være en værdi-, kultur- og formålsdrevet virksomhed,
der sammen med bygherrer skaber sunde boliger og byer for brugerne og borgerne.

"Vi vil bygge boliger og byer hvor det
er rart at være. Steder og
fællesskaber, som er sunde og i
balance. Vores kerne er at tage
ansvar for sundhed og
bæredygtighed for både
mennesker, bygningsmaterialer,
økonomien, naturen og
lokalsamfundenes liv. Vores arbejde
og byggerier bærer nemlig liv i
hænderne," fortæller arkitekt og
medejer Christian Aagaard Nielsen
filosofisk og passioneret.
Sundhed og trivsel
Sundhed og trivsel i hverdagen er
afgørende præmisser for vores
velfærd og velstand og ifølge
Constructa spiller bolig og anlæg en
afgørende rolle.

"Vi ved, at sunde byggerier bidrager
positivt til fællesskabet i
lokalsamfundet og til vores fysiske og
mentale velvære i hverdagen. Vi ser

et stigende antal danskere, der
sygemeldes med stress, depression
og udbrændthed. Bør vi ikke gøre
noget ved det? Vi ser det som vores
opgave at gøre noget ved
problemet. Vi vil skabe sunde boliger
og byer, der skaber trivsel og
sundhed!"

Verdensmål
Constructa arbejder med og ud fra
FNs Verdensmål. "FNs Verdensmål er
vores sprog og mål" står der på første
side i virksomhedens profilbrochure.
To af FNs Verdensmål handler om
byggeri, der fremmer mental
sundhed og trivsel og skaber
bæredygtige byer og lokalsamfund.

Virksomheden "Constructa"
bidrager til og tager ansvar for
blandt andet følgende mål:

"Verdensmålene sætter ord på det,
vi gør, dem vi er. Vi vil gerne være
bannerførere for at tænke
verdensmål om menneskelig
værdighed, sundhed, ansvar, trivsel

virksomheden Constructa
på smvmanifest.dk
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Virksomheden "Constructa"
bidrager til og tager ansvar
for bl.a. følgende mål:

EKSEMPEL TIL INSPIRATION

PPOS's verdensmål
Kunsten at drage omsorg er for ægteparret Gitte og
Hans og deres virksomhed "Privat Pleje & Omsorg" blevet
en mission.
"Det som virkelig er vores drivkraft, er lysten til at kigge på
vores personale, borgerne og kommunens pleje og
omsorg på en anden måde og være med til at udvikle
det. Tage et samfundsansvar. Naturligvis inden for de
rammer, kommunerne sætter. Vi er en del af kommunen
og ønsker at tage ansvar for faget, fagligheden og
fagpersonalet indenfor omsorg og pleje."

FAKTABOKS

PPOO's verdensmål
Hans Jensen, ejer og direktør,
Privat Pleje & Omsorg (PPOO)

GODE RÅD

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

PPOO's gode råd til samfundsansvar
1. Personligt lederskab: Vær personlig i dit værdigrundlag, dit
lederskab og i din service til kunderne.
2. Råderum: Du skal have økonomisk råderum til investeringer
og udvikling.
3. Investere: Du skal turde investere i udvikling og mennesker.
4. Arbejdsomhed: Det kræver hårdt arbejde og flid.
5. Tillid og partnerskab: Tillidsfulde relationer og gensidige
partnerskaber er guld værd.

Kunsten at drage omsorg
Virksomheden "Privat Pleje & Omsorg" drives af meget personlige værdier og stærke visioner for pleje
og omsorg. Gitte Sundstrup Nielsen knoklede selv med dag- og nattevagter indenfor pleje og
omsorg, da hun i 2012 havde modet til at starte som selvstændig. Hendes mission var klar: hun ville
skabe en virksomhed med stærk faglig ledelse og høj medarbejdertrivsel, som kunne tage et
samfundsansvar for pleje og omsorg med høj kvalitet. Idag har virksomheden over 100 ansatte og
ledes af Gitte og hendes mand Hans Jensen.
Væggene på Privat Pleje & Omsorgs
hovedkontor i Herning prydes af
kunst. Alle kunstværker er nøje
udvalgt for at skabe kultur og
fortælle historien om virksomhedens
værdier og vision.
Èt kunstværk viser ens hvidklædte og
udtryksløse mennesker med
stregkoder på armene, som en
poetisk kommentar til, at mennesker
ikke skal reduceres til
standardiserede varer.
"Vi vil meget gerne undgå, at vi ser
hinanden som ens og reducerer
hinanden til kun at være en vare, en
arbejder, en borger eller en kunde.
Hvert menneske er en unik person.
Både vores medarbejdere og de
borgere vi tjener med pleje og
omsorg. Det handler om
menneskesyn," fortæller Hans Jensen
om kunstværket, der hænger ved
indgangen til virksomheden.

Trivsel og ledelse
Privat Pleje & Omsorgs ledelsesfilosofi
er klar: hvis medarbejderne trives,
fordi de ledes med personlig omsorg,
en værdibåret kultur, tydelig og
tillidsfuld ledelse og engagerende
medansvar, så vil medarbejderne
også yde en tilsvarende personlig
omsorg og pleje af høj kvalitet for
borgerne båret af samme værdier.

Virksomheden "Privat Pleje &
Omsorg" bidrager til og tager ansvar
for blandt andet følgende mål:

"Da vi startede virksomheden, kunne
vi se, at vi som lille værdibåret
virksomhed kan skabe en anden
ledelseskultur end i de store
virksomheder eller store offentlige
systemer. Vi kender og kan lede
vores medarbejdere personligt, vi
kan reagere og beslutte hurtigt og
prøve noget nyt," forklarer Hans
Jensen og fremhæver modet til at
prøve, fejle og lære som vigtigt.

Læs mere om Hans og
virksomheden PPOO
på smvmanifest.dk
10

Virksomheden "PPOO's"
bidrager til og tager ansvar
for bl.a. følgende mål:

EKSEMPEL TIL INSPIRATION

SkatePro's verdensmål
SkatePro har formuleret en DNA for virksomheden, en
grundfortælling, som gennemsyrer alt: "Support. Inspire.
Grow." SkatePro vil støtte, inspirere og skabe vækst inden
for action sport, så stadigt flere får et aktivt og sundt liv i
fællesskaber.
I SkatePro er samfundsansvar og verdensmål en naturlig
del af deres DNA - og ord skal udleves i handling.
"I SkatePro er vi drevet af værdier, der skaber virkelighed,
så gode mål skal måske stå på papir, men de skal først
og fremmest leves ud i praksis," fortæller Carsten Schmidt.

FAKTABOKS

SkatePro's verdensmål
Carsten Schmidt,
medejer og direktør, SkatePro

GODE RÅD

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

SkatePro's gode råd til samfundsansvar
1. Flittighed: Arbejdsomhed er forudsætningen for at flytte fra
ord til handling.
2. Købmandsskab: Godt gammelt købmandskab er drevet af
ordentlighed og troværdighed.
3. Partnerskaber: Vi skal lykkes sammen. Støt, inspirer og skab
vækst for dine partnere.
4. Formål: Find dit formål og din passion. Det er hjertet i succes
og samfundsansvar.
5. Forretningsudvikling: En virksomhed skal løbende udvikles,
tilpasses og optimeres for at være bæredygtig.

Action sport i fællesskab
Et aktivt og sundt liv i fællesskab. Det er formålet og passionen i SkatePro, som sælger udstyr til
action sport. SkatePro startede i 1996 som online actionsport-butik og tilbyder et bredt udvalg af
udstyr og tilbehør samt beklædning indenfor kategorierne løbehjul, rulleskøjter, skateboards, BMX,
surf og vintersport. SkatePros passion for action sport er på to årtier vokset fra en iværksættervirksomhed til en stor international og markedsførende koncern. I 2022 forventer de 5 millioner kunder
og en omsætning på en milliard. Uanset størrelse og succes er kerneDNA'et det samme: passionen
for aktivt og sundt liv i fællesskaber forretningsdrevet med gode gamle dyder.
I 1996 startede Jakob Høy Biegel
SkatePro som et hobbyprojekt og en
passioneret iværksætter, der bare
brændte for rulleskøjter og syntes, at
udstyret var for dyrt. Virksomheden
voksede stille og i 2010 købte
nuværende direktør Carsten Schmidt
sig ind i virksomheden, som i de sidste
10 år er vokset eksplosivt.
Dyder der driver
I sin ledelse bliver direktør Carstens
passion for aktiv sport kombineret
med en faglighed inden for software
og systemer, en vindermentalitet og
endelig en forståelse for godt og
ansvarligt købmandskab. Og så
sætter han dyder om arbejdsomhed,
ordentlighed og troværdighed højt.
"I min opvækst i Sønderjylland var
ordentlighed og arbejdsomhed
dyder. Vi lærte at komme først og gå
sidst, at tage ansvar, være ordentlige
og ikke bruge mere end du har. Jeg

arbejdede som pakke- og fejedreng
og kan huske, at vi børn betalte
halvdelen af vores julegaver selv. Vi
var relativt fattige på penge, men
rige på kultur og dannelse," fortæller
Carsten.
Samfundssind og social ansvarlighed
Direktøren for SkatePro har taget
barndommens samfundssind og
sociale sindelag med sig.

Virksomheden "SkatePro"
bidrager til og tager ansvar for
blandt andet følgende mål:

"Den, der har evnen, har pligten. Det
er det livssyn, jeg er rundet af. At
rettidig omhu skaber resultater og at
vi tager vare på hinanden. Det kan
lyde gammeldags. Jeg synes, det er
livsvisdom og er fundamentet for
vores succes. Konkret betyder det for
eksempel, at vi er socialt rummelige i
vores rekruttering, at vi engagerer os
i almennyttige formål, at vi arbejder
med grønne tiltag og behandler
vores samarbejdspartnere
respektfuldt," betoner Carsten.

Læs mere om Carsten og
virksomheden SkatePro
på smvmanifest.dk
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Virksomheden "SkatePro"
bidrager til og tager ansvar
for bl.a. følgende mål:

Materialet er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje.
KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres
samfundsansvar og bæredygtighed.
Se smvmanifest.dk

