Gør Verdensmål til Hverdagsmål!
FN har opstillet 17 mål for en bedre verden – lige fra afskaf fattigdom og sult, over rent vand og
bæredygtig energi, til klimaindsats og fred i verden. De 17 Verdensmål har vi i Agenda Centeret taget til
os. Vi arbejder med at oversætte målene til albertslundsk.
Tilbage i 90’erne var Agenda Centeret det lokale svar på de globale miljøudfordringer. Dengang handlede
det meget direkte om miljøet, om vand, varme, vedvarende energi og affald. I dag er verden blevet
klogere. Nu har FN erkendt at alle de sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer ikke kan løses
uafhængigt af hinanden, men at både problemer og løsninger griber ind i hinanden og skal håndteres
samtidig. Derfor har FN opstillet 17 Verdensmål, som alverdens statsledere har skrevet under på, at de
bakker op om og vil forfølge. Det er et virkelig stærkt udgangspunkt for at skabe bæredygtighed, fred og
stabilitet i verden, som også vi i Albertslund er forpligtiget til at levere på. Derfor siger vi nu i Agenda
Centeret ”Gør Verdensmål til Hverdagsmål”. Vi opfordrer alle til helt konkret at bakke om Verdensmålene
ved at sætte sig et Hverdagsmål, der tager afsæt i Verdensmålene.
På det personlige plan fortæller Povl
Markussen: ”For mit eget
vedkommende har jeg hen over året
haft nogle stykker. Nogen for en
kortere periode, som f.eks. at jeg ikke
ville flyve i min sommerferie, og andre
har varet længere, så jeg kunne nå at
prøve dem af og få en ny vane. Det har
været at samle 3 stykker affald op om
dagen og smide dem i en skraldespand,
spise kødfrit nogle dage om ugen, og
lade græsset blive langt i en del af
haven til glæde for insektlivet.
Fremadrettet har jeg en plan om 6
måneder uden tøjindkøb og en periode,
hvor jeg ikke spiser kød til morgenmad
og frokost, for at se om det er noget,
der vil fungere for mig. Når man først
kommer i gang, er der mange ting, man
kan gøre. Der går lidt sport i det, og det
bliver sjovt at udfordre sig selv samtidig med, at man bakker op om de 17 Verdensmål. Det giver god
mening”.
I Agenda Centeret vil vi prøve at samle et katalog af Hverdagsmål, så vi modtager gerne ideer og meget
gerne nogen, man selv har afprøvet.
Det er ikke kun Agenda Centeret, der arbejder med Verdensmålene. Det gør Albertslund kommune også.
Bl.a. har Egelundskolen haft en meget vellykket temauge om Verdensmålene. Hen over året har
kommunen også haft arrangementer i Acenteret under overskriften ”Danmark for målene”, hvor de
enkelte mål er blevet behandlet, og så arbejdes der på at få Verdensmålene tænkt ind i den kommende
kommuneplanstrategi.

