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UNESCO
Peace in the minds of men

• FN-organisation
• 193 medlemslande
• 1945
• 4 søjler: uddannelse, videnskab, kultur og 

kommunikation



UNESCO-nationalkommission 
• Rådgive regeringen
• Synliggøre og udbrede kendskab 
• 4 mandatområder
• 4 ministerier 
• Delegation i Paris
• Sekretariat: Koordinere ift. DK’s medlemskab 

af UNESCO, betjene nationalkommissionen



Retten til kultur og videnskab 
Alle menneskers ret til adgang til uddannelse, til at 
deltage i kulturlivet, til at nyde fordel af videnskaben 
og dens produkter. Det handler også om forfatteres 
og videnskabsfolks ret til at arbejde frit. 
FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder og i den Internationale Konvention om 
Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder

• Ingen modsætninger mellem videnskab og kultur 
• Retten er ikke en selvfølge og den skal forsvares og 

promoveres 





Fælles mål udfordringer

• 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling 
• Mål 4.7: Uddannelse for bæredygtig udvikling
• Globalt medborgerskab
• Flere – og flere piger skal vælge en teknisk-

videnskabelig uddannelse





Løsninger på tværs 

• Ny forståelse af faglighed og dannelse
• Løsninger findes på tværs af fag og tilgange
• Handlekompetencer 
• Habitus 
• Momentum – vacum ?



Strategi 2019-2022
Vi vil medvirke til, at alle børn og unge kender 
verdensmålene

Vi vil understøtte og styrke erhvervsskoler og de 
teknisk-naturvidenskabelige uddannelsers fokus på 
bæredygtig udvikling. Det skal ske i samarbejde 
med elever, studerende, skoler og universiteter 
samt parterne bag uddannelserne



Strategi 2019-2022

Vi vil undersøge, hvordan UNESCO kan spille 
sammen med den danske naturvidenskabsstrategi 
og fremme fortællingen om, at naturvidenskab er 
vigtig for børn og unges almene dannelse og 
bidrager til løsninger på globale udfordringer



Strategi 2019-2022
Videnskaben skal trække på alle talenter, og der 
er særligt brug for at få flere kvinder i forskning. 

Vi vil styrke fokus på køn og kønsforskelles 
betydning for piger og drenges 
uddannelsespraksis



Handlinger
Partnerskaber:
• Ny fortælling om erhvervsuddannelser med en 

bæredygtighedsprofil (DEG, Ungdomsbyen)
• Astra
• L’Oréal – UNESCO priser
• Teknologipagten
• Verdensmålskoler



Potentialer 

• Dialog om udvikling af indikatorer for mål 4.7
• UNESCO Verdensmålsskole
• UNESCO-sites og formater


