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Introduktion 
 

VERDENSMÅL for bæredygtig udvikling vedtaget på FNs generalforsamling i 2015 har en gen-
nemslagskraft, som ingen tidligere globale kampagner har oplevet. Regeringer, multinatio-
nale organisationer, civilsamfund, erhvervsliv, fonde og et væld af andre aktører verden 
over arbejder med udbredelse af kendskabet til og opfyldelsen af Verdensmålene. 

Ifølge en opinionsundersøgelse fra september 2019 har 62% af den danske befolkning hørt 
om Verdensmålene mod blot 35% to år tidligere. 

Blandt de i alt 17 overordnede VERDENSMÅL og de i alt 169 delmål er nogle naturligvis 
mere relevante for CICEDs virke end andre mål er det.  

Vores igangværende projekter og engagementer bidrager - selvsagt i beskedent omfang - 
allerede til arbejdet med VERDENSMÅLENES opfyldelse.  

CICEDs egen vurdering af, hvorledes de enkelte projekter refererer og bidrager til Ver-
densmålene fremgår af en oversigt sidst i dette arbejdsprogram. 

Klimakrisen er allestedsnærværende. Det er bredt anerkendt, at klimaforandringer er hår-
dest ved de fattigste. Det er endnu kun i sin vorden, hvordan vi systematisk kobler kampen 
mod fattigdom, for bedre sundhed og uddannelse og social inklusion sammen med klima-
kampen.  

Men også den udfordring vil vi forsøge at tackle med optimisme og de ressourcer, som vi 
kan aktivere. 

Arbejdsprogrammet prioriterer og begrunder CICEDs arbejde i den kommende periode. 

 

 

Arbejdsprogram vedtaget på  

CICEDs generalforsamling d. 20. november 2019 

 
Jette Luna 

dirigent 
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Udviklingsprojekter 
Med ’udviklingsprojekt’ refererer vi til CICEDs ambitioner 
om at yde en indsats sammen med partnere i fattige lande.  

En indsats, som har til formål at forbedre vilkårene for be-
stemte grupper af mennesker indenfor specifikke sektorer, 
f.eks. uddannelse, sundhed, jobmuligheder, menneskeret-
tigheder og social inklusion. 

CICEDs engagement i og med udviklingsprojekter er base-
ret på nogle enkle forudsætninger: 

• de skal bidrage til opfyldelse af FNs VERDENSMÅL 

• behovet for økonomisk støtte og/eller fagligt samar-
bejde skal være veldokumenteret  

• vi skal have et godt kendskab til vores samarbejdspart-
nere og der skal være fuld gensidig tillid 

• vi skal have fuld tillid til, at det vi gør, også gør en for-
skel for dem, indsatsen gælder 

• vi skal have fuld tillid til, at vi kan forvalte de midler, 
som stilles til vores rådighed på en ansvarlig og trans-
parent måde 

• vi skal kunne formidle vores engagementer, erfaringer 
og resultater til sponsorer, medlemmer og offentlighe-
den. 

 

Udviklingsprojekter og klimakampen 
Det står efterhånden ganske klart, at de fattigste betaler og kom-
mer til at betale den højeste pris under klimaforandringerne. Re-
torisk er det nemt nok at erklære, at kampen mod klimaforan-
dringer også er en kamp mod fattigdom – og omvendt.  

Men hvordan indarbejdes kampen mod og kompensationer for 
ødelæggende klimaforandringer konkret i udviklingsprojekter, 
som dem CICED engagerer sig i? 

 Det ved vi faktisk ikke. Men vi vil bruge det kommende år på at 
blive klogere på udfordringen, og i den udstrækning det overho-
vedet er muligt, vil vi indarbejde klimakampsdimensionen i vores 
udviklingsprojekter.  
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BOLIVIA  

- bedre uddannelse til oprindelige folk i 
Potosí regionen 

 

otosí området i det sydvestlige hjørne af Bolivia er 
en af de fattigste regioner og hårdt ramt af klima-
forandringer, der forringer den i forvejen spar-
somme nedbør og dermed er der behov for om-

lægning af landbrug til nye afgrøder.   

Befolkningen er quechua - de oprindelige folks sprog i blandt 
andet Bolivia, Peru og Ecuador - også kendt som Inka-rigets 
sprog. Quechua tales af omkring 8-10 millioner mennesker 
i Sydamerika, heraf ca. 2 millioner i Bolivia.  

I 2009 blev quechua anerkendt som et af de officielle sprog 
i Bolivia, men undervisning på quechua begrænses af mangel 
på uddannede lærere og et beskedent antal undervisnings-
materialer.  

CICEDs samarbejdspartnere omkring et 3-årigt projekt er 
Acción Andina de Educación (AAE), som hovedpartner 
samt de lokale organisationer Consejo Educativo de la Na-
ción Quechua (CENAQ) og Consejo de Ayllus Originarios 
de Potosí (CAOP). Også det lokale undervisningsministe-
rium forventes at indgå som partner i projektet. 

Med beskedne uddannelsesmuligheder og migration til by-
erne pga. forringede levevilkår, forventes projektet at have 
til formål at få flere børn, især piger, til at gennemføre en 
uddannelse samt at bidrage til at flere bliver i området gen-
nem oprettelse af bæredygtige landbrugsprojekter og udvik-
ling af landbrugsuddannelser rettet mod både kvinder og 
mænd. 

Opfyldelse af projektets målsætninger forventes nået gen-
nem indsatser, der bl.a. omfatter 

• Efteruddannelse af lærere indenfor tosproget inter-
kulturel undervisning 

• Oprettelse af erhvervsuddannelse, herunder efter-
uddannelse og uddannelse af lærere - og inddragelse 
af lokale bønder 

P I perioden 2019-2020 

vil CICED 

• Sammen med vores 

partnere i Bolivia 
iværksætte et treårigt 

projekt, der fokuserer 
på bedre uddannelse 

og jobmuligheder for 

oprindelige folk i 
Potosí regionen, samt 

på landbrugsudvikling i 
lyset af klimaforandrin-

gerne. 
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• Udvikling af bæredygtige landbrugsprojekter i sam-
arbejde med lokalbefolkningen - og ved at inddrage 
og videreudvikle traditionelle dyrkningsmetoder  

• Udvikling af undervisningsmaterialer og radiopro-
grammer  

 
 

EKSIL TIBET  

- fortsat støtte til New Basic Education Po-
licy 

et eksil-tibetanske samfund i Indien tæller om-
kring 100.000 mennesker bosiddende i lands-
byer og mindre bosættelser rundt omkring på 

det indiske subkontinent – i alt 39 såkaldte ’settlements’. 
Omkring 15.000 bor i og omkring hovedbyen for den ek-
sil-tibetanske administration i Dharamsala i det nordlige In-
dien.  

Befolkningsantallet er i de senere år faldet hovedsagelig på 
grund af 1) færre flygter fra Tibet (på grund af repressalier 
mod den tilbageblevne familie), 2) et stigende antal unge fa-
milier flytter til vesten (USA, Europa, Canada og Austra-
lien) og fødselstallet er faldet fra godt 4% til 1,2%, hvilket 
ikke vil være tilstrækkelig til at fastholde befolkningstallet i 
det eksiltibetanske samfund. 

I alt er omkring 140.000 registrerede i eksil. Udover be-
folkningen i Indien er der større eksil-tibetanske samfund i 
bl.a. Bhutan, England, Nepal, Schweiz og USA. 

Det store flertal af eksil-tibetanere i Indien tjener kun knap 
til dagen og vejen og repræsenterer ikke et beskatnings-
grundlag, der ville kunne drive skoler for 30.000 elever el-
ler et blot nogenlunde rimeligt sundhedsvæsen. 

Bortset fra den beskedne skatteindtægt fra eksil-tibetanere 
er den eksil-tibetanske administration helt afhængig af in-
ternational bistand til at holde gang i selve administratio-
nen og i skole- og sundhedsvæsen. Over 150 internationalt 
finansierede projekter er registreret i Dharamsala.  

Danmark har gennem mange år støttet udviklingen af 
grundskole i det eksil-tibetanske samfund, samt ydet støtte 

D 
• Fortsætte samarbejdet 

med den eksil-tibetan-
ske administration i for-

bindelse med dansk 
støtte til New Basic 

Education Policy – pro-
jektfase IV 

• Afklare og evt. iværk-
sætte udvidelse af pro-

jektet med 5 nye ind-
satsområder 

• Gennemføre monitore-

ring i.h.t. projektaftale 
med det danske uden-

rigsministerium af den 
danske støtte til New 

Basic Education Policy 

 

 

 

 

I perioden 2019-2020  

vil CICED 
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til udvikling af det politiske demokrati i det eksil-tibetanske 
samfund. 

Som svar på en tydelig krise i unge eksil-tibetaneres uddan-
nelsesformåen søsatte det eksil-tibetanske ’parlament’ 
Kashag for over 10 år siden en ambitiøs uddannelsesre-
form: New Basic Education Policy, der, som det hedder i for-
målsparagraffen, skal være ’A system of education having 
Tibetan education as a core, and modern education as its 
essential co-partner’.   

Danmark er en væsentlig donor i finansieringen af New 
Basic Education Policy og medlemmer af CICEDs besty-
relse har været involveret i udformningen og administra-
tion af den danske bistand fra første færd.  

Fra og med den tredje støtteperiode 2014-2018 har CI-
CED ansvaret for at administrere og monitorere den dan-
ske bistand.  

Fase IV (2018-2021), har i udgangspunktet følgende ind-
satsområder: 

• Tilpasning af skoleprojektet til det faldende elevtal  

• Fortsat opkvalificering af lærer- og lederuddannel-
sen 

• Fortsat udvikling af nye fagudtryk for det naturvi-
denskabelige fagområde 

• Fortsat fornyelse af lærebogsmaterialet med anven-
delsen af det nye fagvidenskabelige sprogbrug.  

• Gennemførelse af et genopbygningsprogram for de 
nedslidte skoler 

• Støtte til udvikling af erhvervsskoleuddannelsen. 

I forbindelse med CTA-studiebesøg i Danmark i juni 2019 
blev der åbnet op for forøgelsen af dansk bistand i den nu-
værende fase. CTA har fremsendt forslag om fem nye ind-
satsområder: etablering af BEP modelskoler i det sydlige 
Indien; kampagner for styrkelse af tibetansk sprog; styr-
kelse af pædagogisk praksis i vuggestuer og børnehaver 
samt studiebesøg i Danmark for lærere og ældre elever. 

 

 



 

CICED ARBEJDSPROGRAM 2019-2020 8 

                              

MONGOLIET   

- Bedre skolestart/bedre skoleliv for noma-
dernes børn 
de gode gamle dage, altså før 2008, startede bør-
nene i skole, når de fyldt otte.   

Ude på stepperne i Mongoliet, hvor store afstande 
gjorde det umuligt at gå eller ride til og fra skole hver dag, 
kunne mange børn kun komme i skole ved at blive indloge-
ret på distriktskolens kostafdeling. Og så var det godt at 
have otte år på bagen.  

Familierne var store. Det var ikke ualmindeligt med fem-
seks børn – eller flere. Man kunne så altid bo på værelse 
med en eller flere søskende. 

Men i disse moderne tider skal det gå stærkt. Børnene skal 
i skole, når de fylder seks. Det er måske godt nok inde i 
byerne. Men ikke særlig sjovt ude på landet, når man skal i 
kostskole. Måske uden søskende, nu hvor børneflokken er 
blevet mindre. 

Mongolske skoler i landdistrikterne kæmper stadig med at 
’holde skole og kostskole’ for de yngste elever. Der mang-
ler legetøj, fritidsaktiviteter og nok også personale, der er 
uddannet til at tage sig af så små børn, både i undervisnin-
gen og i fritiden. 

Det er baggrunden for den ene del af CICEDs nye projekt 
med vores mangeårige mongolske partner MAPSSD. Over 
de næste tre år skal støtte skoler og lokalsamfund til at 
give bedre vilkår for de yngste børn i skolernes kostafde-
linger.  

Vi ved fra det tidligere projekt Mongolization of Civil Soci-
ety Development, at lokalsamfundene er eminente til at 
iværksætte kulturelle og sociale aktiviteter.  

Derfor er det også MAPSSDs lokalafdelinger, der – i sam-
arbejde med skolerne - skal stå i spidsen for at udvikle nye 
tiltag, der gør det sjovere og rarere og mere trygt at være 
nybegynder i (kost)skole.  

Og kostskolelærerne skal på længe ønsket efteruddan-
nelse. 

 

 

I I perioden 2018-2019  

vil CICED 

• Iværksætte og monito-
rere projektet ’Better 

School Start – Better 
School Life’. 

• Projektet løber over 3 

år med start 1. oktober 
2019. Budgettet er på 

ca. 2,6 millioner kr.  
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I årtier har der været fokus på betydningen af tidlig og alsi-
dig stimulering af børns udvikling.  

I de rigtig gamle dage i Mongoliet, før skiftet fra socialisme 
til kapitalisme i 1990, var der vuggestuer og børnehaver 
knyttet til alle kollektiv- og statsbrug.  

Med privatisering af landbrugssektoren forsvandt vugge-
stuer og børnehaver. I de fleste distriktscentre (soum cen-
tre) og i alle provinscentre (aimag centre) er der i dag bør-
nehaver og enkelte vuggestuer. 

Men der er fortsat ingen faste og landsdækkende tilbud til 
nomadernes børn, med mindre familierne deler sig og mo-
deren flytter til distriktsbyen en stor del af året. Hvilket 
selvsagt ikke er nogen god løsning heller.  

Unicef/Mongoliet tilbyder mobile ger-børnehaver i som-
mermånederne i udvalgte aimags. Her kan børnene i nogle 
uger så komme i børnehave.  

Verdensbanken og Save the Children har afviklet et pilot-
projekt med home-based early childhood developmenti 32 
landdistrikter. Familier fik materialer og vejledninger til at 
støtte børnenes alsidige udvikling. Desværre var modellen 
ret omkostningstung og derfor vanskelig at udbrede til 
hele Mongoliet. 

Den mongolske regering er meget optaget af at finde de 
mest egnede modeller for støtte til nomadebørnenes alsi-
dige udvikling. 80% af alle børn, der dropper ud af skolen i 
de første 2-3 år er nomadebørn. Noget må gøres. 

CICEDs nye projekt med MAPSSD har sit andet fokus på 
homebased early childhood development. Vi vil låne og bruge 
af andres erfaringer og ideer.  

Og overlade det til de 62 lokalafdelinger sammen med 
skoler, børnehave, lokale myndigheder at finde de mest 
hensigtsmæssige og bæredygtige metoder til at støtte no-
madefamilierne med den bedst mulige hjemmebaserede al-
sidige stimulering af børnene. 

Tilsammen bliver de to fokusområder til: Better School 
Start-Better School Life. 
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MONGOLIET  

- Children’s Ger 
æsten tredive år efter omvæltningerne i 1990 er 
der stadig lige meget brug for et initiativ som 
Children’s Ger.   

Der er stadig børn, som mobbes ud af de almindelige of-
fentlige skoler, fordi de går fattigt klædt, eller fordi deres 
forældre, ofte en enlig arbejdsløs mor, ikke kan betale de 
ekstra månedlige bidrag til ditten og datten, som skolerne 
ganske åbenlyst og ulovligt opkræver. 

Der er stadig unge tilflyttere til Ulaanbaatar, der blev ramt 
af landbrugets privatisering og måtte passe dyr i stedet for 
at gå i skole. Det er ikke nemt at klare sig i storbyen, hvis 
man ikke kan læse, skrive og regne. 

Det kan man så lære på Children’s Ger, hvor man samtidig 
mødes med stor omsorg, hvad enten man er ludfattig og 
kommer fra et hjem, hvor der mere alkohol på bordet end 
fast føde. 

Children’s Ger, som er et projekt, der tilbyder skolegang - 
og børnehave - for de fattigste og mest udsatte børn i Bay-
ankhoshoo området i den vestlige udkant af Ulaanbaatar. 

Siden 2010 har CICED rejst økonomisk støtte til driften af 
Children’s Ger og siden de første indsamlede midler fra indi-
viduelle sponsorer over bevillinger fra Roskilde Festival 
Fonden, Ryparken Lille Skole (venskabsskole med Chil-
dren’s Ger) er enhver krone overført ubeskåret og an-
vendt med den største omhu. 

CICED fortsætter og vil bestræbe sig på at udvide den 
økonomiske bistand til Children’s Ger, og vi vil i den forbin-
delse invitere de to nøglepersoner på projektet på studie- 
og oplysningsbesøg i Danmark i marts 2020.  

 

N 
• Fortsætte støtten til 

Children’s Ger og 
styrke fundraising til 

blandt andet kostfor-
plejning og sundheds-

tjek for børn og deres 
familier ved Children’s 

Ger 

• Arbejde på at udvide 

den økonomiske støtte 
fra danske sponsorer 

• Invitere de to nøgleper-

soner på Children’s Ger 
på oplysningsbesøg i 

Danmark i marts 2020 

 

 

 

 

I perioden 2018-2019  

vil CICED 
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NEPAL  

- putting Youth at the Centre Stage 
& forberedelse af nyt projekt 
 

epal er i.h.t. OECD/DAC-oversigten placeret i 
kategorien ’least developed country’ og er - før 
Afghanistan - det fattigste land i Asien.   

UNDPs ’human development index’ placerer Nepal på en 
149. plads ud af 188 lande.  

Det er to pladser lavere end sidst, vi skrev arbejdspro-
gram. Men Verdensbankens BNI indeks viser en impone-
rende fremgang fra 760 til 960 USD fra 2017 til 2018, så 
for nogen er der fremskridt. 

For godt fire år siden, d. 25. april 2015 blev antallet af ab-
solut fattige i løbet af 50 sekunder øget med over 1 million 
mennesker.  

Det skete, da et jordskælv målt til 7,8 på Richter-skalaen 
ramte det centrale Nepal. 

Jordskælvet og de mange efterskælv kostede næsten 9.000 
mennesker livet og sårede omkring 20.000.  

Med godt 600.000 huse jævnet med jorden og yderlige næ-
sten 300.000 huse ødelagt i varierende grad, blev 2,8 milli-
oner mennesker gjort hjemløse. 

Det er banalt at påpege, at behovet for hjælp og samar-
bejde for at komme på fode igen er kolossalt overalt i Ne-
pal.  

Nu fire år efter er der stadig lang vej igen, før de ødelagte 
samfund er bare nogenlunde på fode igen. 

Nepal er et ungt land. Og det er helt afgørende at give de 
unge håb og tro på en fremtid i landet. Alt for mange, ikke 
mindst unge mænd, har forladt deres landsbyer for at søge 
lykken i større byer eller udenlands, i f.eks. Golfstaterne 
eller i Sydkorea. 

Det var på denne baggrund, at CICED i 2016 etablerede 
partnerskab med JUST Nepal Foundation med hovedfokus 
på Helembu-området 80 km. nord for Kathmandu. I øvrigt 
et af de hårdest ramte områder under jordskælvet. 

N I perioden 2018-2019  

vil CICED 

• Identificere fokusområ-
der og målsætninger for 

et nyt projektsamar-
bejde med JUST Nepal 

Foundation 

• Udarbejde og frem-
sende ansøgning om nyt 

mindre projekt (max. 

500.000 kr.) til CISU, 
og 

• Iværksætte og monito-

rere projekt, såfremt 
det godkendes 

• Fortsætte samarbejdet 
med JUST Nepal om 

mikrokredit program 
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Vores første fælles projekt blev Putting Youth at the Centre 
Stage, som sluttede i november 2019.  

En stor succes med fire produktive youth camps og youth 
festival med over 1500 deltagere, der tilsammen viste, 
hvilke potentialer der er i at støtte unge i at skaffe sig vi-
den om lokalpolitiske forhold, hvordan man engagerer sig 
og øver indflydelse og hvordan man kan etablere sig med 
bæredygtige indtægtsmuligheder. 

Vi er i fuld sving – sammen med JUST Nepal Foundation, 
naturligvis - med at definere indhold og omfang af opfølge-
ren til Putting Youth at the Centre Stage.  

En ny projektansøgning til CISU skulle være klar i starten 
af 2020. 

 

PERU 

- læreruddannelse og bevarelse af regnsko-
ven 

mazonfloden og dens utallige bifloder snor sig 
gennem den nordøstlige del af Peru, hvor regn-
skovsområdet optager 60% af landets territo-

rium.  

Området er hjemsted for mange oprindelige folk, der som 
i resten af Amazonregnskoven er under kolossalt pres fra 
træindustri, mine- og olieselskaber – og ikke mindst klima-
forandringer.  

Tre-fjerdedele af Peru Amazonas er omfattet af koncessio-
ner til skovning og minedrift og olieudvinding.  

Men området huser også adskillige energiske lokale organi-
sationer, der på en lang række felter kæmper de oprinde-
lige folks sag. 

En af dem er FORMABIAP (Formación de Maestros Bilingües de la 
Amazonía Peruana), der siden 1988 har tilbudt to-sprogs lærer-
uddannelse og efteruddannelse (modersmål og spansk) og ud-
viklet et stort antal lokalt tilpasset undervisningsmaterialer. 
 
FORMABIAP samarbejder tæt med både den landsdækkende 
organisation for oprindelige folk og de nationale og lokale myn-
digheder. FORMABIAP har i øvrigt tidligere samarbejdet med 
flere danske organisationer og medlemmer af CICEDs besty-
relse. 

A 
I perioden 2019-2020  

vil CICED 

• Sammen med FORMA-

BIAP udarbejde et pro-
jektforslag til udvikling 

af læreruddannelse og 

efteruddannelse med 
fokus på uddannelse og 

bevarelse og bæredyg-
tig udvikling af regnsko-

ven i Peru Amazonas 

• Aflevere projektansøg-
ning til CISU og/eller 

andre mulige finansie-
ringskilder i september 

2020 
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Med sprog- og kulturdimensionen i uddannelse vel på skinner, 
ønsker FORMBIAP at udvikle en læreruddannelse, efteruddan-
nelse og undervisningsmaterialer med fokus på bevarelse og 
bæredygtig udvikling af regnskoven.  
 
I første omgang skal indsatsen omfatte en ny læreruddannelse 
for 100 unge i alderen 18-24 år fra de to oprindelige folk: 
kichwa og kukama kukamiria samt efteruddannelse af 250 læ-
rere. I alt berører uddannelse og efteruddannelse undervisning 
for omkring 12.000 i landsbyer langs floderne.  
 
Sammen med FORMABIAP bruges det kommende år til at ud-
vikle projektideen fuldt ud og afklare mulige finansieringskilder. 
 
 

 

TANZANIA 

- tegnsprog skal anderkendes som et sprog 
på lige fod med andre sprog 

Tanzania ligger nr. 154 ud af 188 på UNDPs ’hu-
man development index’ og med en BNI på 1020 
dollars hører landet fortsat til et af de fattigste i x 

Omkring 70% af Tanzanias befolkning lever for under 2 
dollars (13-15 kroner) om dagen.  

De døve hører til blandt de allerfattigste. Uden adgang til 
at lære tegnsprog og uden et passende antal tegnsprogs-
tolke er de døve udelukket fra uddannelse, arbejde og et 
almindelig socialt liv.  

Der er omkring 800.000 døve og stærkt hørehæmmede i 
Tanzania, men kun et par snese uddannede tegnsprogs-
tolke.  

Efter to mindre, men godt gennemførte projekter med vo-
res partnere i Tanzania (CHAVITA, de døves orgnisation 
og TASLI, tegnsprogstolkenes organisation) er vi klar til at 
prøve kræfter med en større indsats. 

Vi havde satset på et samarbejde med Danske Døves 
Landsforbund, men trods interesse har DDL ikke ressour-
cer til at engagere sig i flere projekter end de mange, som 
de allerede er involverede i. 

T 
I perioden 2019-2020  

vil CICED 

• Identificere fokusområ-
der og målsætninger for 

et nyt udviklingsprojekt 
i samarbejde med 

CHAVITA og TASLI  

• Udarbejde og frem-
sende ansøgning om nyt 

til CISU – størrelsesor-
den afhænger af fokus-

områder og aktivitets-

niveau 

• Iværksætte og monito-
rere projekt samt give 

faglig støtte såfremt 
projekt godkendes 
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I stedet har CICED styrket sin arbejdsgruppe og efter et 
produktivt arbejdsbesøg i Dar es Salaam i juli 2019 er kur-
sen sat efter en CISU-projektansøgning til marts runden 
2020. 

Foreløbigt står det klart, at et fokus bliver på kampagne og 
fortalervirksomhed for at sikre tegnsprog anerkendelse 
som de døves sprog og altså anerkendelse som sprog på 
lige fod med swahili og engelsk. 

Derudover vil arbejdet med at styrke de faglige kompeten-
cer i tegnsprogspraksis og -kursusvirksomhed fortsætte. 

 

 

 

Udvikling og klima 
Kun de sløveste har ikke opdaget, at det typisk er de fattigste, 
der betaler den højeste pris for de galopperende klimaforandrin-
ger.  

Samtidig skal de økonomiske vilkår for de fattigste forbedres 
markant, hvis netop fattigdommen skal være en saga blot.  

Forbedring er her lig med vækst. Og økonomisk vækst er i sin 
traditionelle udgave jo netop en af de væsentligste kilder til den 
globale klimakrise. 

Det vrimler med nye teorier og modeller for, hvorledes udvikling 
og bæredygtig vækst kan gå hånd i hånd. Det er hidtil ikke noget, 
som CICED har fokuseret meget på. Problemstillingen har ikke 
været nærværende i vores hidtidige projekter.  

Men med det nye projekt i Bolivia, en kommende afløser for pro-
jektet i Nepal og et muligt nyt projekt i Peru, hvor elementer af 
samarbejdet vil handle om reaktion på klimaforandring-og-fattig-
dom, så bliver vi nødt til at styrke vores viden indenfor dette felt.  

CISU har med enkelte kurser taget fat på problemstillingen. Dem 
vil vi deltage i og på anden måde styrke vores viden og gøre, hvad 
vi kan for praktisk og konkret at indarbejde dimensionen i kom-
mende projekter, hvor end det måtte være relevant.  

I perioden 2019-2020  

vil CICED 

• Styrke vores viden om 

hensigtsmæssige strate-
gier og modeller for at 

sammentænke klima-
forandringer og udvik-

lingsarbejde, og 

• Indarbejde klimadimen-

sionen i vores projek-
ter, hvor det vil give 

konkret og praktisk 
mening. 
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CICED 
- 10 år, godt, men ikke nok! 
 

en 18. november 2010 holdt CICED stiftende 
generalforsamling.  Det bliver til 10-års jubilæum 
i 2020.  

Og det skal markeres. Ikke med pomp og pragt, men med 
en skærpelse af indsatsen og med passende fortællinger 
om det første årtis ganske gode resultater. I den række-
følge. 

Allerførst vil vi tage konsekvenser af, at vi i løbet af 2020 
sandsynligvis står med syv betydelige engagementer i seks 
lande: Bolivia, Eksil-Tibet/Indien, Mongoliet (2 projekter), 
Nepal, Peru og Tanzania.  

Med andre ord, så er der mange mennesker derude, som 
forventer, at vi samarbejder effektivt og sammen når de 
resultater, som vi stiler efter.  

På samme sæt og vis er der sponsorer og donorer og CI-
CED støtter herhjemme, der har krav til og forventninger 
om, at vi forvalter de midler, vi får stillet til rådighed efter 
bogen og får det optimale ud pengene. 

Vi skal også gerne løbende kunne fortælle om, hvordan det 
går med projekterne. Vi skal dokumentere og fortælle hi-
storier. Vi skal have vores partneres stemmer helt frem i 
rampelyset. 

Der er med andre ord behov for at vi optimerer den dag-
lige administration, koordinering og kommunikation.  

Fra starten har stort set alt arbejde været forankret i be-
styrelsen. Frivilligt og ulønnet. Derfor er bestyrelsen også 
blevet til arbejdsgruppe, sagsbehandler, sekretariat, kom-
munikationscenter m.v. – og bestyrelse.  

Vi har nu brug for, at bestyrelsen fokuserer på overord-
nede og strategiske spørgsmål, samtidig med, at vi styrker 
den daglige ledelse og administration af projektimplemen-
tering og kommunikation. 

Derfor etableres af bestyrelsens midte, som det hedder, et 
sekretariat bestående af 4 bestyrelsesmedlemmer. 

D I perioden 2018-2019  

vil CICED 

• Styrke vores daglige le-

delse, administration og 
kommunikation via 

etablering af et sekreta-
riat 

• Markere CICEDs 10 års 
jubilæum med en række 

oplysningsarrangemen-
ter, der først og frem-

mest giver stemme til 
vores samarbejdspart-

nere 
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Sekretariatets opgaver og myndighed fastlægges i bestyrel-
sens forretningsorden. 

 

CICED – 10-års jubilæum 
Udover at optimere projektledelse, administration og kommuni-
kation, så bliver en af sekretariatets første opgaver at udarbejde 
et program for markering af CICEDs første 10 år. 

Et program, der først og fremmest skal styrke oplysningen her-
hjemme om CICEDs virke. Et oplysningsarbejde skal have vores 
samarbejdspartnere, deres erfaringer, deres ideer, deres 
’stemme’ som omdrejningspunkt. 

Det betyder blandt andet, at vi skal intensivere arbejdet med CI-
CED NYT, hjemmeside og Facebook.  

Endvidere vil vi forsøge os med et skrift, der som arbejdstitel 
kaldes A CLOSER LOOK. 

Hensigten med dette skrift vil være at give plads til mere dybde-
gående, analyserende og debatterende artikler om emner af re-
levans for CICEDs arbejde, generelt og specifikt i forhold til vo-
res engagementer med partnere i de lande, hvor vi sammen gen-
nemfører projekter og andre aktiviteter.  

Således vil vi også tilstræbe at have mange artikler fra vores part-
nere og deres netværk samt andre med særlig indsigt i relevante 
problemstillinger af betydning for vores projekter og de kontek-
ster, som de gennemføres i. 

I udgangspunktet er det tanken, at skriftet udkommer to gange 
årligt og distribueres som PDF via e-mail og download fra CI-
CEDs hjemmeside.  
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Annex 

 
CICED-projekter &  

Verdensmål og delmål 
relevans  

Siden 2016 har CICED arbejdet systematisk med at gøre FNs Verdensmål til pejlemærker for de 
projekter, som vi stabler på benene sammen med vores udenlandske partnere. Vi bilder hverken 
os selv eller andre ind, at vi dermed er i fuld og total overensstemmelse med de respektive Ver-
densmål, eller at vi yder en kolossal indsats til deres opfyldelse.   
 

Vi er helt med på, at det kan se lidt ’oppustet’ ud, som om vi pynter os med lånte fjer, men 
vi bruger Verdensmålene netop som ’pejlemærker’. De hjælper os med at erindre, hvad det er 
verdenssamfundet, og dermed vi alle er forpligtede på, og det skærper vores fokus, vores analyse 
og begrundelser for de specifikke indsatser, som vi kaster os ud i.  

Det følgende er en præsentation af, hvilke Verdensmål, vi mener, er relevante for vores respektive 
projekter. Vi har kun medtaget igangværende eller netop afsluttet projekter. Relevante Verdensmål 
for nye projekter vil blive tilføjet, når disse projekter er fuldt beskrevet og iværksat. 
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BOLIVIA 
Mål 1 - AFSKAF FATTIGDOM 

1.1 Ekstrem fattigdom skal helt afskaffes, for alle mennesker, 
overalt i verden, inden 2030. Det vil sige, at ingen skal leve for 
mindre end 1,25 dollars om dagen.  

1.2. Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn, der lever 
under de nationalt definerede fattigdomsgrænser, mindst halveres  

 

Mål 4 - KVALITETSUDDANNELSE  

4.1 Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gennemfører 
grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kvalitet, så børnene 
opnår relevant og effektiv læring. Adgangen til disse uddannelser 
skal være gratis og lige for alle.  

4.2 I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tiltrækkelig ud-
vikling, omsorg og skoleforberedelse i førskolealderen, så de er 
klar Il at starte i skole.  

4.5 I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem kønnenes 
uddannelse. Vi skal også sikre lige adgang Il alle niveauer af uddan-
nelse og erhvervsfaglig træning for udsatte grupper, herunder 
personer med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situati-
oner.  

4.6 Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del af 
voksne mænd og kvinder kan læse, skrive og regne.  

4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår 
den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredyg-
tig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig 
livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promove-
ring af en fredelig og ikkevoldelig kultur, verdensborgerskab samt 
påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag Il bæredyg-
tig udvikling.  

4.8 Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med op-
mærksomhed på både piger og drenges behov, og også med fokus 
på de handicappede. Alle skal have sikre, ikkevoldelige, inklusive 
og effektive læringsmiljøer.  

4.9 Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af stipendier, 
der er tilgængelige for udviklingslandene. Især for de mindst ud-
viklede lande, små ø-udviklingsstater og afrikanske lande. Stipendi-
erne skal være Il optagelse på højere læringsanstalter, herunder 
erhvervsuddannelser og uddannelser inden for informations- og 
kommunikationsteknologi, teknik, ingeniørarbejde og forskning. 
Der skal gives stipendier i udviklingslandene Il både at studere i 
andre udviklingslande og i udviklede lande.  
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4.10. Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede lærere be-
tydeligt, blandt andet gennem internationalt samarbejde om læ-
reruddannelse i udviklingslande. Det gælder især i de mindst ud-
viklede lande og små ø-udviklingsstater.  

 

Mål 10 - MINDRE ULIGHED 

10.2 Inden 2030 skal vi styrke og fremme den sociale, økonomi-
ske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, handicap, race, 
etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk status eller anden form 
for status.  

10.3 Vi skal sikre, at alle har lige muligheder, og vi skal reducere 
sociale uligheder, blandt andet ved at eliminere diskriminerende 
love, politik og praksis. I stedet skal vi fremme passende politik, 
lovgivning og handlinger. 

 

 
EKSIL-TIBET  
Mål 4 - KVALITETSUDDANNELSE  

4.1 Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gennemfører 
grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kvalitet, så børnene 
opnår relevant og effektiv læring. Adgangen til disse uddannelser 
skal være gratis og lige for alle.  

4.2 I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tiltrækkelig ud-
vikling, omsorg og skoleforberedelse i førskolealderen, så de er 
klar Il at starte i skole.  

4.5 I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem kønnenes 
uddannelse. Vi skal også sikre lige adgang Il alle niveauer af uddan-
nelse og erhvervsfaglig træning for udsatte grupper, herunder 
personer med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situati-
oner.  

4.6 Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del af 
voksne mænd og kvinder kan læse, skrive og regne.  

4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår 
den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredyg-
tig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig 
livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promove-
ring af en fredelig og ikkevoldelig kultur, verdensborgerskab samt 
påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag Il bæredyg-
tig udvikling.  

4.8 Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med op-
mærksomhed på både piger og drenges behov, og også med fokus 
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på de handicappede. Alle skal have sikre, ikkevoldelige, inklusive 
og effektive læringsmiljøer.  

4.9 Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af stipendier, 
der er tilgængelige for udviklingslandene. Især for de mindst ud-
viklede lande, små ø-udviklingsstater og afrikanske lande. Stipendi-
erne skal være Il optagelse på højere læringsanstalter, herunder 
erhvervsuddannelser og uddannelser inden for informations- og 
kommunikationsteknologi, teknik, ingeniørarbejde og forskning. 
Der skal gives stipendier i udviklingslandene Il både at studere i 
andre udviklingslande og i udviklede lande.  

4.10. Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede lærere be-
tydeligt, blandt andet gennem internationalt samarbejde om læ-
reruddannelse i udviklingslande. Det gælder især i de mindst ud-
viklede lande og små ø-udviklingsstater.  

 

Mål 16 - FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTI-
ONER  

16.6 Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige instituti-
oner på alle niveauer.  

16.7 Vi skal sikre, at der tages beslutninger på en lydhør, inklude-
rende, deltagerbaseret og repræsentativ måde, på alle niveauer.  

 

Mål 17 - PARTNERSKABER FOR HANDLING  

17.3 Vi skal mobilisere yderligere finansielle ressourcer Il udvik-
lingslandene. Pengene skal komme fra flere forskellige kilder.  

17.15 Vi skal respektere hvert lands politiske handlerum og leder-
skab Il at gennemføre politiske beslutninger for at udrydde fattig-
dom og opnå bæredygtig udvikling.  

 

MONGOLIET 
Mål 1 - AFSKAF FATTIGDOM 

1.1 Ekstrem fattigdom skal helt afskaffes, for alle mennesker, 
overalt i verden, inden 2030. Det vil sige, at ingen skal leve for 
mindre end 1,25 dollars om dagen.  

1.2. Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn, der lever 
under de nationalt definerede fattigdomsgrænser, mindst halveres  

 

Mål 4 - KVALITETSUDDANNELSE 

4.1 Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gennemfører 
grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kvalitet, så børnene 
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opnår relevant og effektiv læring. Adgangen til disse uddannelser 
skal være gratis og lige for alle.  

4.2 I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tilstrækkelig 
udvikling, omsorg og skoleforberedelse i førskolealderen, så de er 
klar til at starte i skole.  

4.5 I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem kønnenes 
uddannelse. Vi skal også sikre lige adgang til alle niveauer af ud-
dannelse og erhvervsfaglig træning for udsatte grupper, herunder 
personer med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situati-
oner.  

4.6 Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del af 
voksne mænd og kvinder kan læse, skrive og regne.  

4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår 
den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredyg-
tig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig 
livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promove-
ring af en fredelig og ikkevoldelig kultur, verdensborgerskab samt 
påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredyg-
tig udvikling.  

4.8 Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med op-
mærksomhed på både piger og drenges behov, og også med fokus 
på de handicappede. Alle skal have sikre, ikkevoldelige, inklusive 
og effektive læringsmiljøer.  

4.9 Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af stipendier, 
der er tilgængelige for udviklingslandene. Især for de mindst ud-
viklede lande, små ø-udviklingsstater og afrikanske lande. Stipendi-
erne skal være til optagelse på højere læringsanstalter, herunder 
erhvervsuddannelser og uddannelser inden for informations- og 
kommunikationsteknologi, teknik, ingeniørarbejde og forskning. 
Der skal gives stipendier i udviklingslandene til både at studere i 
andre udviklingslande og i udviklede lande.  

4.10 Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede lærere be-
tydeligt, blandt andet gennem internationalt samarbejde om læ-
reruddannelse i udviklingslande. Det gælder især i de mindst ud-
viklede lande og små ø-udviklingsstater. 

 

Mål 16 - FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTI-
ONER 

16.6 Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige instituti-
oner på alle niveauer.  

16.7 Vi skal sikre, at der tages beslutninger på en lydhør, inklude-
rende, deltagerbaseret og repræsentativ måde, på alle niveauer.  
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Mål 17 - PARTNERSKABER FOR HANDLING 

17.3 Vi skal mobilisere yderligere finansielle ressourcer til udvik-
lingslandene. Pengene skal komme fra flere forskellige kilder.  

17.15 Vi skal respektere hvert lands politiske handlerum og leder-
skab til at gennemføre politiske beslutninger for at udrydde fattig-
dom og opnå bæredygtig udvikling.  

17.16 Vi skal forbedre det globale partnerskab for bæredygtig ud-
vikling, suppleret af partnerskaber med mange interessenter. Part-
nerskaberne skal mobilisere og dele viden, ekspertise, teknologi 
og finansielle ressourcer for at støtte bæredygtig udvikling i alle 
lande, især i de mindst udviklede lande.  

17.17 Vi skal fremme og opfordre til partnerskaber på tværs af 
den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet. 
Dette skal ske ved at bygge videre på vores erfaringer med part-
nerskaber og deres ressourcestrategier. 

 

NEPAL: 
Mål 1 - AFSKAF FATTIGDOM 

1.1 Ekstrem fattigdom skal helt afskaffes, for alle mennesker, 
overalt i verden, inden 2030. Det vil sige, at ingen skal leve for 
mindre end 1,25 dollars om dagen.  

1.2. Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn, der lever 
under de nationalt definerede fattigdomsgrænser, mindst halveres  

 

Mål 4 - KVALITETSUDDANNELSE 

4.1 Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gennemfører 
grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kvalitet, så børnene 
opnår relevant og  

effektiv læring. Adgangen til disse uddannelser skal være gratis og 
lige for alle.  

4.2 I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tilstrækkelig 
udvikling, omsorg og skoleforberedelse i førskolealderen, så de er 
klar til at starte i skole.  

4.5 I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem kønnenes 
uddannelse. Vi skal også sikre lige adgang til alle niveauer af ud-
dannelse og erhvervsfaglig træning for udsatte grupper, herunder 
personer med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situati-
oner.  
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4.6 Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del af 
voksne mænd og kvinder kan læse, skrive og regne.  

4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår 
den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredyg-
tig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig 
livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promove-
ring af en fredelig og ikkevoldelig kultur, verdensborgerskab samt 
påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredyg-
tig udvikling.  

4.8 Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med op-
mærksomhed på både piger og drenges behov, og også med fokus 
på de handicappede. Alle skal have sikre, ikkevoldelige, inklusive 
og effektive læringsmiljøer.  

4.9 Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af stipendier, 
der er tilgængelige for udviklingslandene. Især for de mindst ud-
viklede lande, små ø-udviklingsstater og afrikanske lande. Stipendi-
erne skal være til optagelse på højere læringsanstalter, herunder 
erhvervsuddannelser og uddannelser inden for informations- og 
kommunikationsteknologi, teknik, ingeniørarbejde og forskning. 
Der skal gives stipendier i udviklingslandene til både at studere i 
andre udviklingslande og i udviklede lande.  

4.10 Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede lærere be-
tydeligt, blandt andet gennem internationalt samarbejde om læ-
reruddannelse i udviklingslande. Det gælder især i de mindst ud-
viklede lande og små ø-udviklingsstater. 

 

Mål 10 - MINDRE ULIGHED 

10.2 Inden 2030 skal vi styrke og fremme den sociale, økonomi-
ske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, handicap, race, 
etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk status eller anden form 
for status.  

10.3 Vi skal sikre, at alle har lige muligheder, og vi skal reducere 
sociale uligheder, blandt andet ved at eliminere diskriminerende 
love, politik og praksis. I stedet skal vi fremme passende politik, 
lovgivning og handlinger. 

 

Mål 16 - FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTI-
ONER  

16.6 Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige instituti-
oner på alle niveauer.  

16.7 Vi skal sikre, at der tages beslutninger på en lydhør, inklude-
rende, deltagerbaseret og repræsentativ måde, på alle niveauer.  
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Mål 17 - PARTNERSKABER FOR HANDLING  

17.3 Vi skal mobilisere yderligere finansielle ressourcer Il udvik-
lingslandene. Pengene skal komme fra flere forskellige kilder.  

17.15 Vi skal respektere hvert lands politiske handlerum og leder-
skab Il at gennemføre politiske beslutninger for at udrydde fattig-
dom og opnå bæredygtig udvikling.  

 

 

TANZANIA 
Mål 4 - KVALITETSUDDANNELSE 

4.1 Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gennemfører 
grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kvalitet, så børnene 
opnår relevant og  

effektiv læring. Adgangen til disse uddannelser skal være gratis og 
lige for alle.  

4.2 I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tilstrækkelig 
udvikling, omsorg og skoleforberedelse i førskolealderen, så de er 
klar til at starte i skole.  

4.5 I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem kønnenes 
uddannelse. Vi skal også sikre lige adgang til alle niveauer af ud-
dannelse og erhvervsfaglig træning for udsatte grupper, herunder 
personer med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situati-
oner.  

4.6 Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del af 
voksne mænd og kvinder kan læse, skrive og regne.  

4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår 
den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredyg-
tig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig 
livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promove-
ring af en fredelig og ikkevoldelig kultur, verdensborgerskab samt 
påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredyg-
tig udvikling.  

4.8 Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med op-
mærksomhed på både piger og drenges behov, og også med fokus 
på de handicappede. Alle skal have sikre, ikkevoldelige, inklusive 
og effektive læringsmiljøer.  

4.9 Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af stipendier, 
der er tilgængelige for udviklingslandene. Især for de mindst ud-
viklede lande, små ø-udviklingsstater og afrikanske lande. Stipendi-
erne skal være til optagelse på højere læringsanstalter, herunder 
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erhvervsuddannelser og uddannelser inden for informations- og 
kommunikationsteknologi, teknik, ingeniørarbejde og forskning. 
Der skal gives stipendier i udviklingslandene til både at studere i 
andre udviklingslande og i udviklede lande.  

4.10 Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede lærere be-
tydeligt, blandt andet gennem internationalt samarbejde om læ-
reruddannelse i udviklingslande. Det gælder især i de mindst ud-
viklede lande og små ø-udviklingsstater. 

 

Mål 10 - MINDRE ULIGHED 

10.2 Inden 2030 skal vi styrke og fremme den sociale, økonomi-
ske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, handicap, race, 
etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk status eller anden form 
for status.  

10.3 Vi skal sikre, at alle har lige muligheder, og vi skal reducere 
sociale uligheder, blandt andet ved at eliminere diskriminerende 
love, politik og praksis. I stedet skal vi fremme passende politik, 
lovgivning og handlinger.  

 

Mål 16 - FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTI-
ONER 

16.6 Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige instituti-
oner på alle niveauer.  

16.7 Vi skal sikre, at der tages beslutninger på en lydhør, inklude-
rende, deltagerbaseret og repræsentativ måde, på alle niveauer.  

 
 


