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1972: FN’s miljøkonference

• Første skridt til en international politik for 

bæredygtig udvikling var FN’s 

miljøkonference i Stockholm i 1972.

• Baggrunden var international erkendelse af, 

at den hidtidige udvikling skabte store 

udviklings- og miljøproblemer. 

• Efter konferencen i Stockholm blev FN’s 

Miljøprogram (UNEP) oprettet, og de globale 

udviklings- og miljøproblemer var definitivt 

blevet sat på den politiske dagsorden. 



1987: Brundtland rapporten

• FN besluttede i 1983 at nedsætte en 

Verdenskommission for miljø og udvikling.

• Kommissionen fik den tidligere norske 

statsminister Gro Harlem Brundtland som 

formand. Rapporten formulerede at:

• "En bæredygtig udvikling er en udvikling, som 

opfylder de nuværende behov, uden at bringe 

fremtidige generationers muligheder for at 

opfylde deres behov i fare".



1992: FN’s Miljø- og Udviklingskonference 

• FN's Miljø- og Udviklingskonference blev afholdt i 

Rio de Janeiro. Den skabte enighed om: 

• Rio-deklarationen med 27 principper for det 

internationale samarbejde om miljø og udvikling.

• Agenda 21 planen for bæredygtig udvikling i det 21. 

århundrede

• Klimakonventionen: Begrænsning af de globale 

CO2-udledninger. Førte bl.a. til Kyoto-Protokollen og 

de årlige COP møder.



1995: COP 1, Berlin 

• COP - Conference of the Parties.

• Starten på de årlige COP møder, hvor vi nu er 

nået til COP 25.

• Det skulle være afholdt i Brasilien i december 

2019, men præsident Jair Bolsonaro trak landet 

ud af værtskabet. Det afholdes i stedet i Chile.



1997: Kyoto-Protokollen

• De rige lande skal reducere deres CO2-udledninger.

• Juridisk bindende aftale med konkrete mål for at 

reducere CO2-udledningerne gennem tre 

mekanismer:

1. Handel med CO2 kvoter.

2. Clean Development Mechanism (CDM).

3. Joint Implementation (JI).

• Trådte først i kraft i 2005.

• Genforhandlet ved COP 18 i 2012.

Med konkrete mål



2000: 2015-Målene (MDG’s)

• Millennium-erklæringen med 8 mål der 

skulle opnås i 2015. Klare, tidsbestemte og 

der blev foretaget løbende målinger af 

opfyldelsen.

Flere centrale mål blev opfyldt:

• Fattigdommen blev halveret.

• 91 % af alle børn kom til at gå i skole.

• Adgangen til rent drikkevand blev øget 

markant.

• Udviklingsbistanden voksede med 66 %.
Med konkrete mål



2002: Verdenstopmøde for bæredygtig udvikling

• Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling blev 

afholdt i Johannesburg i 2002. 

• På dette møde blev der udover en deklaration 

(Johannesburg Deklarationen) også opnået 

enighed om en implementeringsplan for verdens 

bæredygtige udvikling (Johannesburg Plan of 

Implementation).

• Ikke det store udbytte, men selve titlen flyttede 

fokus fra kun at tænke klima til at tænke bæredygtig 

udvikling i bred forstand.



2012: FN’s konference om bæredygtig udvikling

• I 2012 blev det seneste internationale 

miljøtopmøde afholdt: FN's konference om 

bæredygtig udvikling. 

• Som i 1992 fandt konferencen sted i Rio 

de Janeiro og blev derfor også kendt som 

Rio+20.

• Deklarationen ”THE FUTURE WE WANT” 

præciserer hvordan ”the Sustainable

Development Goals” bør udformes:



2012: FN’s konference om bæredygtig udvikling

• “The sustainable development goals should 

be action-oriented, concise and easy to 

communicate, limited in number, aspirational, 

global in nature and universally applicable to 

all countries, 

• while taking into account different national 

realities, capacities and levels of 

development and respecting national policies 

and priorities.” 



2015: FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 

• Resultatet blev 17 konkrete mål og 169 

delmål, som skal afskaffe fattigdom og sult 

i verden, reducere ulighed, sikre god 

uddannelse og bedre sundhed til alle, 

skabe anstændige jobs og fremme 

bæredygtig økonomisk vækst. 

• De 169 delmål og indikatorer for hvert 

enkelt delmål giver mulighed for at 

evaluere fremdriften. 

Med konkrete mål


