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I år fylder FN 50 år. I sommers skrev I en fælles kronik i Politiken om vigtigheden af at holde fast i det 
multilaterale samarbejde og at styrke og forbedre FN. På vegne af Den Danske UNESCO-nationalkom-
mission glæder det mig, at det er denne tilgang som Danmark lægger for dagen, og som er spejlet i Dan-
marks prioriteter ved den nyligt afholdte FN generalforsamling. I den sammenhæng er det mit håb, at 
den danske regering fremadrettet vil medtænke UNESCO i sine FN-prioriteringer.  
 
UNESCO et særligt ansvar i forhold til uddannelse. Uddannelse er essentiel, hvis verdensmålene skal 
indfries. UNESCO har lavet et nyt rammeværk for opfyldelse af verdensmål 4.7 om uddannelse for bæ-
redygtig udvikling og globalt medborgerskab. Denne ramme kan i høj grad inspirere den danske tilgang 
til at komme i mål med den ambitiøse 2030 dagsorden. I Danmark arbejder UNESCO’s nationalkom-
mission intenst med at understøtte bæredygtighedsaspektet i uddannelserne ud fra den betragtning, at 
realiseringen af verdensmålene i høj grad vil afhænge af, at uddannelserne gør de unge parat til at tage 
ansvar. Den dimension er også afgørende i en global sammenhæng, hvorfor jeg håber, at du og regeringen 
vil understrege dette i FN-arbejdet. Ikke mindst fordi Danmark har meget at byde på, når det gælder 
uddannelse til bæredygtig udvikling og grøn omstilling.  
 
UNESCO har en række mandater i forhold til menneskeretlige monitoreringsforpligtelser. Det gælder 
kunstnerisk frihed, forskningsfrihed, frihed for journalister og mediefolk til at publicere uden frygt for 
trusler og forfølgelse – og i forhold til frihed for undervisere på alle niveauer til gennem deres undervis-
ning at opmuntre til kritisk tænkning. Kort sagt professioner som er afgørende for den frie og kritiske 
debat i samfundene. Det er mit håb, at UNESCO kan være en resurse i Danmarks fornyede fokus på 
rettigheder, som også kommer stærkt til udtryk i den nye retning for Danmarks Udenrigspolitik som er 
varslet. 
 
En ny rapport fra Storbritannien  måler værdien af landets UNESCO-medlemskab https://une-
sco.org.uk/national-value/. Rapporten dokumenterer hvordan UNESCO yder et rig og kreativt bidrag 
til Storbritanniens miljøbeskyttelse, kulturliv og samfund.  En vigtig del af værdiskabelsen ligger i ud-
pegningernes bidrag til bæredygtig udvikling og opfyldelse af verdensmålene. 
 
Helt aktuelt arbejdes der på en ny handlingsplan for Danmarks opfyldelse af FN’s verdensmål. UNE-
SCO vil gerne bidrage både til substansen - og i kraft af sit mandat som brobrygger mellem civilsam-
fund og regering – at være en garant for en inddragende proces. Den danske UNESCO-nationalkom-
missionen vil gerne bidrage til at staten, det civile samfund og erhvervslivet spiller sammen til fordel for 
mere handling, mere kvalitet og nye ideer til, hvordan vi kommer mål - i denne sammenhæng - med 
verdensmålene.  
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