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Hvem er jeg?



Dagens tema: Er der 
håb for fremtiden?



Ved første øjekast ser det sort ud..



Det gode er, at vi stadig kan stadig gøre noget 
ved det



.. Og at vi er godt på vej!



Hvorfor giver det mening at tale om en bæredygtig fremtid?



Ansvaret for de 
kommende 
generationer



Verdensmålene som afsæt og ramme



Håbet som drivkraft



Folkeligt engagement som kickstarter



Gør vi så en 
forskel?



Virksomhederne er kommet ind i kampen



Der er startet en grøn bevægelse



Klimaet er kommet på dagsorden til valget



Organisationer arbejder strategisk med bæredygtighed



Børn og unge over hele landet kræver den bæredygtige fremtid, der tilhører 
dem



En sidste opfordring: Vi er alle nødt til at gøre 
noget, hvis bæredygtigheden fortsat skal slå rod



Hvordan gør
man så det?



Tag afsæt i Verdensmålene og vælg et 
yndlingsmål eller flere!



E L L E R  V Æ L G E N A F  D E  
1 6 9  D E L M Å L ,  S O M G Ø R

V E R D E N S M Å L E N E
M E R E  KO N K R E T E !



Find ud af, hvad du synes er vigtigst indenfor målet – og vælg en
konkret handling! 



Vigtigst af alt: Gør noget!



SPØRGSMÅL?
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