
Udtalelse 
 
Der findes en ret omfattende beskrivende og generel dansk og udenlandsk litteratur om 
verdensmålene. Rapporter, bøger, artikler mm. Derimod mangler vi praktisk information 
– indtil videre af gode grunde. Verdensmålene er nemlig fortsat så nye, at der må være 
grænser for, hvor mange og hvor omfattende praktiske eksempler og praktiske råd og 
anbefalinger, vi har adgang til. Men det er ved at ændre sig. Det er Leif Sønderberg 
Petersens bog, Lev livet godt og bæredygtigt, et godt og markant eksempel på.  
 
Bogen er i egentlig og bedste forstand en praktisk bog. Den besvarer en række af de 
spørgsmål, som flere og flere mennesker stiller, herunder det store spørgsmål: Hvad kan 
jeg, og hvad kan vi gøre? Det handler om enkeltpersoner, familier, virksomheder, skoler, 
kommuner, regioner og selvfølgelig til syvende og sidst om lande.  
 
Bogen fokuserer på det praktiske, det konkrete, på handlinger og initiativer. Det er 
bogens helt store styrke, og det, som i virkeligheden gør, at bogen er en nødvendighed og 
uundværlig i en række sammenhænge. Bogen udfylder et hul. Der findes ikke noget 
lignende i Danmark. Det er en konkretisering af de 17 verdensmål, og bogen knytter i vid 
udstrækning an til de 197 danske målepunkter, der blev offentliggjort for et par år siden.  
 
Det er ikke en case-bog i traditionel forstand; en sådan mangler vi også, men fordi alting 
inden for dette område ændrer sig så hurtigt, som tilfældet er, er en traditionel case-bog - 
med en samling konkrete og mere omfattende eksempler fra fx virksomheder og 
kommuner – vanskelig at skrive og håndtere, hvis den ved udgivelsen skal være aktuel og 
anvendelig.  
 
Denne bog nævner og opregner en lang række konkrete eksempler og anbefalinger, men 
den går ikke i detaljer med de enkelte eksempler. Den nævner dem, men går ikke i 
dybden, hvad jeg anser for at være det rigtige og en fordel i denne sammenhæng. Bogen 
bygger på meget omfattende studier og dokumenter og henvender sig til alle, der 
interesserer sig for verdensmålene og deres virkeliggørelse. 
 
Man har talt om, at den ti-års periode, perioden 2020-2030, som vi nu er inde i, skal være 
de bæredygtige handlingers årti, skal være det årti, hvor verdensmålene implementeres i 
lande, byer, virksomheder og familier. Skal det ske, skal vi alle have adgang til mere 
praktisk information, og vi skal have råd og anbefalinger om, hvad vi hver især kan og 
bør gøre. Derfor er der et meget stort behov for en bog som denne. 
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