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Thomas Ravn-Pedersen

• Journalist (DMJX 1991) & Master i Offentlig ledelse (MPG-KU/CBS 2018)
• Et år som u-landsfrivillig i Ghana, 21 år som formand for udviklingsorganisationen Ghana 

Venskab
• Ti år som kommunikationschef i Folkekirkens Nødhjælp
• Ti år som journalist, vært og redaktør i DR
• Otte år som freelance facilitator/konsulent for DANIDA/Udenrigsministeriet
• Siden 2010 chefredaktør og direktør for Verdens Bedste Nyheder
• Siden 2018 medlem af det danske 2030-panel
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• Konstruktiv journalistik
• Partnerskaber
• Innovative metoder

Det går bedre end vi tror



Udgivet
nyheder

siden 
2010



If the Goals are Famous they wont be
forgotten

Richard Curtis, Project Everyone

Har kommunikeret Verdensmål siden juni 2015



2000 2015 2030



2015 
Målene 
var en 
succes



Fra otte 2015 Mål
til 17 Verdensmål



UNHQ projektion



Agenda 2030 vedtaget i enighed af FN i 2015





A race we can win

Kernen i Verdensmålene:



35 siders
forhandlet 

tekst



Nyt fælles 
sprog for 

bære-
dygtighed





For både spejdere og prinsesser



Alle hjørner af 
samfundet er med



Videregående 
uddannelser i front



Verdensmålene samler
- og har mange fortalere



Er politiske – men ikke partipolitiske



Kommuner og regioner også på vej…



Børn og unge tager 
målene til sig



Fra pumpe- til 
Verdensmåls-
virksomhed





Markedspotentiale 
på 400 mia. kr.?









A race we can win
- men det kræver handling















Hvordan kan man 
som virksomhed 
arbejde med 
Verdensmålene?

Brug fx Verdensmålskompasset:
1. Forstå Verdensmålene
2. Definer virksomhedens prioriteter i forhold 

til verdensmålene, gennem hele værdikæden
3. Opsæt mål for virksomhedens arbejde med 

verdensmålene
4. Integrer de udvalgte prioriteter i alle 

virksomhedens funktioner og partnerskaber
5. Rapporter og kommuniker virksomhedens 

indsats



Kortlægning:
Hvor bidrager vi 
positivt?
Kan vi skabe 
grønnere tal på 
bundlinjen?
Er der steder, vi har 
problemer?

Handling:
Sæt gang i 
innovation
Planlæg hvordan og 
hvor hurtigt
Fortæl om arbejdet 
internt og eksternt…

Eller lær af hvad andre har gjort…



Udvælg relevante mål og delmål

Tak til Hanegal og Sprint17



De 169 delmål
kan vise vej



2030-panelet på vej med ny dansk baseline



Ambitiøs svensk plan
• Instruks til bæredygtige offentlige indkøb, til forskning i 

bæredygtighed, til undervisning i Verdensmål 
• Krav til alle offentlige ledere, at de får bæredygtighed og 

Verdensmål i deres lederuddannelse.
• Kommuner og regioner forpligtes til at indføre og udbrede 

målene lokalt.
• Civilsamfundet anerkendes og indtænkes i de forskellige 

fora, processer og mekanismer.
• Rammelovgivningen for erhvervslivet skal ændres (som 

mange danske topchefer også har efterlyst).
• Der skrues op for Verdensmål kommunikationen.
• Der vedtages en særlig 2030-lov, der forpligter 

kommende regeringer frem til 2030.



Targets4action



Tak fordi I lyttede
- og rigtig god 

arbejdslyst


