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Verdensmål kom på dagsordenen  
 
Men beslutningen om et bredere perspektiv for fagforeningens arbejde delte vandene  
 
Af journalist Carl Ancher Pedersen 
 
Det bliver stadig sværere at sidde klimadebatten og det tiltagende fokus på en bæredygtig 
udvikling overhørig. Således også i Kreds Sydjylland, der – formentlig som den første kreds i 
landet – valgte at sætte FN’s verdensmål på dagsordenen for den fremadrettede indsats.  
 Det skete med et forslag fra bestyrelsen om, at kredsen i den kommende periode skal 
skærpe bevidstheden om verdensmålene, med fokus på tre af de i alt 17 mål: Ligestilling 
mellem kønnene, Ansvarligt forbrug og produktion samt Partnerskaber for handling.  
 Begrundelsen for forslaget var, at vi alle har et ansvar for at indfri målene. At det ikke kun 
er en sag for NGO’er og politikere, men også for kolleger på arbejdspladserne og for den 
faglige organisation.  
 
Vi må ikke tænke for snævert  
– Det er helt fint, men alligevel undrer jeg mig lidt. Jeg synes, at min fagforening har mange 
andre opgaver, indvendte Ilse Due, ansat hos Billund Plejecenter.  
 – Selvfølgelig skal vi have fokus på vores kerneopgave, men globalt set er der sat en stærk 
dagsorden, som vi også bør være en del af, svarede faglig sekretær Poul Flack-Jensen og 
pointerede, at man havde valgt at fokusere på de tre verdensmål som lettest kan integreres i 
den indsats, kredsen i forvejen gør.  
 – Vi er i kontakt med mange unge, som vi gerne vil have som medlemmer. De synes, at 
vores fokus på egne løn- og arbejdsforhold er en for snæver og usolidarisk vision, der 
udelukker resten af verden. De ønsker en fagbevægelse, som tænker bredere, tilføjede han.  
 Søren Lundborg Kristiansen, afdelingsleder hos Familicenter Esbjerg, ville vide, hvad 
forslaget kostede.  
 – Det er så nyt, at det ikke er blevet en synlig del af 2020-budgettet, men udgifterne vil 
udgøre en ret lille brøkdel af det samlede budget, og vi har jo en solid økonomi, svarede Poul 
Flack-Jensen.  
 Forslaget blev vedtaget, selv om det tydeligvis delte vandene. 49 stemte for, mens 19 var 
imod, og 15 undlod at tage stilling.  
 
 
Der var flertal for forslaget om at beskæftige sig med FN’s verdensmål, men ikke alle var 
enige i, at det er en sag for fagforeningen.  
 
 


