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Invitation til dansk halvvejskonference for FN-tiåret (2005-2014) for

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
– med anbefalinger til regeringen og Folketinget 

om initiativer i den sidste halvdel af tiåret

Uddannelse for en nødvendig 
bæredygtig omstilling

 – hvad skal Danmark gøre?

Onsdag d. 10. november 2010 kl. 12.00-17.00

i Fællessalen på Christiansborg, København 
Tiåret er en start og forberedelse på en fortløbende proces for 

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 

– vi er nu halvvejs inde i starten og forberedelsen!



Uddannelse for en nødvendig bæredygtig omstilling 

– hvad skal Danmark gøre?

PROGRAM
Onsdag d. 10. november 2010
hAlvvEjSkONFERENcE FOR FN-tiåREt FOR UDDANNElSE FOR BæREDyGtiG UDvikliNG 

konferencen er planlagt og arrangeret af:
Stiftelsen Idébanken (Norge)

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net

 

konferencen er støttet af:
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Stiftelsen Idébanken (Norge)

christiansborg – Fællessalen fra kl. 12.00-17.00
 
12.00-13.00 
Registrering / isvand, kaffe og te

13.00-13.10 
åbning af halvvejs-konferencen for FN-tiåret for 
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark. 
Velkomst ved koordinator troels Dam christensen, 
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling og sekretari-
atsleder lars Myrthu-Nielsen, Netværket for økologisk 
folkeoplysning og praksis / Øko-net

13.10-13.30
halvvejs status for FN-tiåret for Uddannelse for Bære-
dygtig Udvikling – en global rapport
carl lindberg, Special Advisor on ESD, Den Svenske UNESCO-
nationalkommission / Medlem af UNESCO High-Level Panel on 
Education for Sustainable Development og  Advisory Committee 
to the UNESCO World Conference on Education for Sustainable 
Development: ”Moving into the Second Half on the UN Decade”

13.30-13.50
De gør, som vi gør, ikke som vi siger!
– erfaringer fra Norge og Norden
kai Arne Armann, daglig leder, Stiftelsen Idébanken, Norge

13.50-14.10
Den danske strategi for Uddannelse for Bæredygtig 
Udvikling – og status for hvad den danske regering har 
gjort
Gunvor Barnholt, specialkonsulent i Undervisningsministe-
riet, Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt 
samarbejde, Den internationale enhed

14.10-14.30 
Spørgsmål og kommentarer fra salen

14.30-14.50
Præsentation af en række nye anbefalinger, fra 92-
gruppen, om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 
– til politikerne og beslutningstagerne i Danmark
lars Myrthu-Nielsen, Netværket for økologisk folkeoplys-
ning og praksis / Øko-net

14.50-15.15
Pause – med kaffe, te og kringle 

15.15-16.35
Et panel med eksperter og politikere kommer med 
refleksioner og kommentarer på indlæggene og anbe-
falingerne – herunder spørgsmål og debat med salen
Panelet består af:

jørgen S. lundsgaard, folketingsmedlem for KF og 
stedfortræder i Uddannelsesudvalget 

ida Auken, folketingsmedlem for SF, formand for  
Miljø- og Planlægningsudvalget 

kim Mortensen, folketingsmedlem for S og medlem af 
Uddannelsesudvalget 

Ulla tørnæs, folketingsmedlem for V og medlem af 
Uddannelsesudvalget og fhv. udviklingsminister og  
undervisningsminister 

trine Bendix knudsen, sekretariatsleder for Dansk 
Folkeoplysnings Samråd 

jeppe læssøe, professor på DPU og formand for det 
danske Regional centre of Expertice on Education for 
Sustainable Development

16.35-16.55
Afsluttende oplæg og perspektivering om Uddannelse 
for Bæredygtig Udvikling i den sidste halvdel af tiåret
charles hopkins, professor, York University, Canada, med-
lem af UNESCO high-level panel for Education for Sustainable 
Development. 
Hopkins stod ved UNESCO World Conference on Education 
for Sustainable Development - Moving into the Second Half 
of the UN Decade, d. 31. marts til 2. april 2009 i Bonn, for at 
styre processen med Bonn Deklarationen, og var med da kapi-
tel 36 blev skrevet i Agenda 21-deklarationen i Rio 1992

16.55-17.00
Afrunding og afslutning

•

•

•

•

•

•



for menneskeheden: At lære 
hvordan vi udvikler samfun-
det samtidig med, at miljøet 
opretholdes. Dette har vi 
mulighed for at lære gennem 
Uddannelse for Bæredygtig 
Udvikling.
Uddannelse for Bæredyg-
tig Udvikling er at skabe 
en bæredygtig udvikling for 
fremtiden. Uddannelse for 
Bæredygtig Udvikling består 
i at udvikle de færdigheder, 
perspektiver, kundskaber og 
værdier, der er nødvendige for, at både det enkelte menneske 
og samfundet kan leve og arbejde på en bæredygtig måde.
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling bliver dermed en vision 
for en uddannelsesform, der forsøger at skabe balance mellem 
vores behov for menneskelig og økonomisk trivsel og vores kul-
turelle traditioner og respekten for jordens naturressourcer.
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling bliver dermed et af de vig-
tigste redskaber til at realisere bæredygtig udvikling.

Bonn Deklarationen 
D. 31.3-2.4  2009 afholdt UNESCO i Bonn, Tyskland, konferen-
cen Moving into the Second Half of the UN Decade. Et resultat 
fra konferencen var Bonn Deklarationen, med opråb og aktion 
for UBU (erklæringen fra konferencen). 
Find den i en dansk version på www.ubu10.dk

Program dag 2

UBU AKTION I DANMARK
Praktisk info og baggrund for tiåret

Praktiske oplysninger om tilmelding:

tid og sted
Onsdag d. 10. november kl. 12.00-17.00 på Christiansborg i 
Fællessalen.

Deltagelse og tilmelding
Konferencen er gratis. 
Sidste frist for bindende tilmelding* er fredag d. 5. november.
Tilmeld skal ske via e-mail: eco-net@eco-net.dk
Alternativt på tlf. 62 24 43 24 (Øko-net)
Ved tilmelding skal du oplyse: 
- dit navn / din stilling / navn på organisation du kommer fra
- din adresse
- dit telefon-nr. / e-mail / www

Begrebet: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
Første gang uddannelse blev kædet direkte sammen med det 
internationale arbejde for en bæredygtig udvikling var i 1992. 
Begrebet Udannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) blev etab-
leret i 1992 på FN’s Konference for Miljø og Udvikling i Rio 
de Janeiro. Her understregede man i Agenda 21-deklarationen, 
kapitel 36, at uddannelse er afgørende i bestræbelserne for at 
fremme bæredygtig udvikling og for at forbedre folks evne til 
at imødegå miljø- og udviklingsproblemer. På Verdenstopmødet 
i Johannesburg i september 2002 udvidede man visionerne for 
bæredygtig udvikling. Man understregede samtidig, at uddannelse 
spiller en væsentlig rolle for at opfylde disse visioner. Der blev 
derfor fremsat forslag om et tiår for UBU. Forslaget blev vedta-
get på FN’s generalforsamling i december 2002 – og perioden 
2005-2014 blev udråbt til at være United Nations Decade of 
Education for Sustainable Develop-
ment. Samtidig blev UNESCO (the 
United Nations Educational, Scienti-
fic and Cultural Organisation) udpe-
get til at stå i spidsen for arbejdet 
med at oplyse om samt implemen-
tere FN-tiåret.

UNESCO begrunder behovet for 
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling med: 
Verdenssamfundet konfronteres i dag med en række sociale og 
økologiske problemer. Disse problemer blev i høj grad skabt 
ved, at samfundene blev bygget uden hensyntagen til miljømæs-
sig levedygtighed. Problemerne udgør et afgørende ultimatum 

Find mere info om FN-tiåret på www.ubu10.dk

* Der er bindende tilmelding til konferencen – med en no-
show fee på 250 kr. (evt. framelding skal ske senest mandag d. 
8. november, ellers sendes der efterfølgende en faktura).

I ugen op til konferencen fremsendes pr. mail en endelig delta-
gerliste for konferencen og diverse praktisk information, bl.a. 
om adgangen til Christiansborg.

henvender sig til
Konferencen henvender sig til alle beslutningstagere og under-
visere inden for uddannelsesverdenen i Danmark samt til stu-
derende, konsulenter, forskere, græsrødder, organisationer, 
myndigheder og ansatte i virksomheder, der er interesseret i 
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Baggrund for FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014)


