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Baggrund 
Verdens lande vedtog i september 2015 under dansk formandskab 17 

verdensmål for bæredygtig udvikling med 169 delmål, som alle skal være 

opfyldte i 2030. Det store antal mål og de mange delmål er et udtryk for kompleksiteten. At nå samtlige mål i 

2030 ’leaving no one behind’ er ambitiøst og nødvendigt. 

 

Den gode nyhed er, at det er muligt. Rigtigt mange er allerede godt i gang – og endnu flere ønsker at 

bidrage aktivt til en bæredygtig fremtid.  

Ingeniørforeningen, IDA’s 112.000 medlemmer (ingeniører og andre med en naturvidenskabelig eller teknisk 

baggrund) findes på alle typer af arbejdspladser overalt i landet. De har særlige forudsætninger for, i 

samarbejde med andre, at bringe de nye løsninger i spil, som er nødvendige for at indfri verdensmålene.   

Bæredygtighedskaravanen er et initiativ startet af frivillige aktive i IDA’s fagtekniske selskaber og regionale 

netværk. Bæredygtighedskaravanen ønsker at udbrede kendskabet til verdensmålene ved at mobilisere 

IDA’s medlemmer rundt om i landet, samt identificere og konkretisere måder at arbejde med målene på 

danske arbejdspladser. Formålet er at synliggøre de store bestræbelser, der allerede foregår, samtidig med 

at stimulere nytænkning, tværfagligt samarbejde, læring og opskalering, der hvor arbejdet kun lige – eller slet 

ikke – er begyndt.   

Karavanens strategiske grundlag 

 

 

Organisering og kapacitet 

Arbejdet vil altovervejende blive udført af frivillige. Projektet har en styregruppe bestående af 7 frivillige 

medlemmer, samt en projektleder, der står for den daglige koordination og ledelse af projektet. Projektet 

forventer at engagere op mod 200 frivillige. 

•Skabe en bedre fremtid ved at aktivere de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvorfor (formål)

•Bæredygtighedskaravanen er skabt som et direkte og målbart svar på de 
udfordringer, som de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling beskriver.

•Vi tror på, at vi, ved at arbejde på tværs af fysiske, politiske og faglige grænser, 
sammen kan gøre det endnu bedre og få alle lande og befolkningsgrupper med på 
rejsen mod en bedre og mere bæredygtig fremtid.

Hvordan (vision)

•Bæredygtighedskaravanen udbreder kendskabet til de 17 verdensmål og arbejder 
for at integrere målene direkte på arbejdspladser i Danmark, Grønland og 
Færøerne. Samtidig er det afgørende at samle op på eksisterende erfaringer og 
dele viden på tværs. Vi tror på, at viden skaber holdninger, og holdninger skaber 
handling – og karavanen bidrager derfor med konkrete løsninger til de udfordringer, 
verdenssamfundet står over for nu, og i fremtiden.

Hvad (kernefortælling)
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Partnerskaber og sponsorer 

Over de kommende måneder vil Bæredygtighedskaravanen udbygge nationale og lokale partnerskaber. 

Partnerskabet omfatter allerede IDA og dens mange fagtekniske selskaber samt FN-byen og dens 

organisationer. Der arbejdes for yderligere to partnerskaber på nationalt niveau. Lokalt vil partnerskaber, der 

kan være med til at åbne døre, øge troværdigheden og gennemslagskraften for Karavanen og væsentligt 

bidrage med teknisk input, kapacitet eller materielt, også blive udbygget. 

Bæredygtighedskaravanens aktiviteter  

Karavanen udgår fra IDA den 12. oktober 2018 og slutter ved Tech & Science Days i København d. 6.-8. juni 

2019. Alle Karavanens arrangementer undtagen seminarer og værksteder er gratis og åbne for alle mod 

forudgående tilmelding.   

Overordnet set omfattes følgende aktiviteter:  

- Indledende introducerende seminarer for alle karavanens kernefrivillige 

- 60+ arbejdspladsbesøg rundt om i landet, der udvælges pba. et lærings- og 

evalueringsværktøj. Det forventes, at der deltager ca. 20 pr. besøg. Arbejdspladserne vil åbne 

deres døre for Karavanen og give et indblik i strategier og praksisser for bæredygtig handling. 

- 7+ samlingsmøder fordelt i hele Kongeriget, inklusive Grønland og Færøerne. Det forventes, at 

der deltager ca. 100 pr. samlingsmøde 

- 7+ værksteder for arbejdspladser (ét IDA medlem og én ikke teknisk kollega fra hver), der 

ønsker at arbejde videre med vidensmålene. Værkstederne afholdes i forbindelse med 

samlingsmøderne.  

- Tæt samarbejde med politikere, nationale og lokale medier og journalister vil bl.a. bidrage til 

lokal mediedækning af lokale løsninger og lokale udfordringer 

Overordnede mål 

Udviklingsmål: Bæredygtighedskaravanen har i Danmark bidraget til at højne viden-holdning-handling 

omkring verdensmålene - inklusive deres indbyrdes sammenhænge - på tværs af fysiske, politiske og faglige 

grænser, herunder specifikt mellem lav-, mellem- og højindkomstlande 

Projektmål:  

A. IDA’s medlemmer har på deres arbejdspladser taget et aktivt ansvar for at dokumentere og dele 

konkrete erfaringer samt ansporet til og intensiveret arbejdet mod en bæredygtig fremtid for verden.  

B. Medier og politikere har øget fokus på globale sammenhænge, tværfaglighed og den gensidige 

afhængighed imellem verdensmålene for bæredygtig udvikling. 

Udvalgte succesmål:  

- Karavanen afholder 60 medlemsrettede arbejdspladsbesøg med verdensmålene i centrum 

- 100+ medlemmer vurderer deres arbejdsplads i forhold til verdensmålene via et Lærings- og 

evalueringsværktøj 

- 2000+ deltager i karavanens arrangementer, og den gennemsnitlige arrangementsevaluering ligger på 

7.8 (på en 0-10 skala) 

 

Kontakt: 

Bæredygtighedskaravanen c/o Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31-33, København V 

Projektleder: Anna Lund Nielsen, tlf.: 91 16 86 65 / 33 18 47 76, mail: aln@ida.dk  

www.bæredygtighedskaravanen.dk  
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