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Notat til tværministeriel gruppe om FN’s tiår for uddannelse for
bæredygtig udvikling

92-gruppens udvalg for uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) takker for invitationen
til brainstormmødet om temaer for tiåret torsdag d. 16. juni 2005. Det at bringe mange
interessenter sammen er et godt udgangspunkt for den forestående danske indsats, og vi
er glade for at kunne indgå i dette samarbejde. Vi betragter det desuden som et meget
positivt tiltag, at der er blevet sammensat en tværministeriel gruppe, der har til opgave at
koordinere den nationale indsats på området.

Udover at komme med ideer til de danske temaer for tiåret vil vi opfordre den
tværministerielle gruppe til at udarbejde en fælles national strategi for tiåret for at sikre
sammenhæng imellem de konkrete tiltag. Strategien bør bl.a. indeholde overordnede
formål, succeskriterier, beskrivelse af konkrete tiltag, evalueringsmuligheder, samt et
overblik over hvilke opgaver der påhviler hvilke parter. Vi bidrager meget gerne med input
til en sådan strategi.

Der er brug for, at myndigheder, ngo’er og andre interessenter samarbejder om at sikre, at
tiåret bliver en succes. I 92-gruppens udvalg for uddannelse for bæredygtig udvikling er vi
derfor optaget af, at der oprettes en national følgegruppe for tiåret sammensat af personer
fra ministerierne, læreranstalter og ngo’er. Følgegruppen får til formål at komme med input
til ovennævnte strategi i form af forslag til konkrete målsætninger og initiativer samt at
koordinere og producere materialer til tiåret. Vi vil gerne bidrage til arbejdet i en sådan
følgegruppe, og vi er også sikre på, at der er andre folkelige kræfter i Danmark, der vil
gøre en indsats.

Vi mener desuden, at der bør iværksættes en oplysningskampagne omkring tiåret, samt at
tiåret markeres med et offentligt nationalt arrangement med politisk deltagelse for at skabe
størst mulig opmærksomhed.

Derudover har vi følgende overordnede spørgsmål, som, vi håber, vil blive drøftet på
mødet eller besvaret efterfølgende af den tværministerielle gruppe:

1. Er de ti punkter kun tiltænkt folkeskolen? Hvilke initiativer er i så fald tiltænkt resten
af samfundet (erhvervsskoler, universiteter, gymnasier, børnehaver/vuggestuer,
aftenskoler, erhvervsliv etc.)?

2. Hvad har man tænkt sig at gøre for at sikre vidensdeling og netværksarbejde på
området?

3. Hvordan vil man følge, evaluere og evt. korrigere den danske indsats?
4. Har man tænkt sig at skrive noget om UBU ind i diverse

undervisningsgrundlag/formålsparagraffer? Hvordan vil man i modsat fald sikre sig,
at de ti punkter (og hvad der ellers måtte komme på banen) bliver efterlevet?



5. Hvad vil indsatsen være over for seminarier af enhver art?
6. Hvordan vil man sikre, at designere, arkitekter, ingeniører og andre

produktkonstruktører bliver uddannet til at tage hensyn til bæredygtig udvikling?
7. Har man gjort sig overvejelser om at involvere andre ministerier i arbejdet,

eksempelvis "Familie- og forbrugeranliggender", "Økonomi- og Erhverv",
"Fødevarer, Landbrug og Fiskeri" samt "Videnskab, Teknologi og Udvikling"?

8. Vil man gøre en indsats for at sikre en international dimension i miljøundervisningen
såvel som i undervisningen i folkeskolen som helhed, herunder inddragelse af
udvikling – viden om u-landenes forhold i undervisningen, evt. gennem konkrete
samarbejder med udviklingslande?

9. Kunne man tænke sig, at der oprettes en aktivitetsfond for skoler og folkelige
organisationer, der gerne vil deltage i aktiviteter om årets tema?

10. Hvad forestiller I jer, at I kan bruge os som ikke-statslige aktører til i forbindelse
med tiåret?

11. Hvad skal der ske efter mødet? Hvordan tænkes det opfulgt? Er flere møder
planlagt?

Vi ser frem til mødet på torsdag og håber, at der vil blive taget initiativer til at skabe øget
opmærksomhed omkring tiåret på alle uddannelsesniveauer.

92-gruppens udvalg for uddannelse for bæredygtig udvikling vil gerne deltage i denne
proces, hvor vi i høj grad mener at kunne bidrage med viden og erfaringer. Flere af
udvalgets organisationer er stærkt involveret i arbejdet med tiåret og vi håber - i
samarbejde med Jer - at kunne arbejde for, at denne enestående uddannelsesindsats
bliver til gavn for alle dele af uddannelsessektoren og at tiåret dermed bliver en succes.

På vegne af 92-gruppens udvalg for uddannelse for bæredygtig udvikling
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