
DB2030 

Bibliotekernes verdensmålserklæring 
 
Biblioteket - borgernes indgang til verdensmål  
Danmark skal være foregangsland på bæredygtighed, klima og verdensmål. Lovgivning og offentlige 
investeringer løser kun dele af vores fælles udfordringer. For at nå i mål kræver det bred folkelig forankring 
– lokalt, der hvor borgerne er. Bibliotekerne, som den mest besøgte kulturinstitution, er allerede det 
naturlige omdrejningspunkt for borgerinddragelse, viden og fakta til at handle på og kultur til at ændre på 
vaner og handlemønstre. Med et bibliotek i hver kommune, har vi netværket og platformen til at bidrage til 
fælles løsninger, i samarbejde med andre aktører. 
 
Verdensmålene er det globale udsyn. En del af det globale fællesskab og ansvarlighed for vores fælles 
planet. Det er det universelle sprog, og en fælles ramme og forståelse som vi deler med resten af verden.  
 
FN’s 17 verdensmål er skabt af og for de 193 medlemslande. Danmark er som medlem af FN forpligtet til at 
implementere verdensmålene både på et statsligt, institutionelt og kommunalt niveau, herunder også i de 
danske biblioteker.  Som ressourcestærk nation, har vi også forpligtigelsen til at udvikle brugbare metoder 
som kan bidrage på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Evner forpligter. 
 
For at målene kan realiseres er vi nødt til at inddrage borgerne for at skabe en forståelse og et ejerskab af 
verdensmålene. Ejerskab skaber handlekraft i et bæredygtigt medansvar. I Danmarks Biblioteker vil vi i 
samarbejde med borgere og partnerskaber gøre FN’s verdensmål borgernære og forståelige. Det kræver, at 
alle tager et aktivt medansvar i realiseringen. Det er vores ambition at omsætte verdensmålene til 
virkelighed ved at gøre dem til hverdagsmål. Sammen vil vi ændre måden vi gør tingene på, og på sigt skabe 
en mere bæredygtig adfærd hos os selv og borgerne.   

 

Vi tager det første skridt ved at implementere verdensmålene i vores politik, og tilpasse dem i en lokal 
kontekst. De 17 verdensmål skal fungerer som retningslinjer for vores konkrete handlinger og temaer. I 
samarbejde med borgere og partnerskaber kan vi gøre målene langt mere håndgribelige og nærværende 
for alle. I Danmarks Biblioteker har vi kompetencer og erfaringer med formidling, oplysning og 
kommunikation med borgere, derfor påtager vi os et ansvar med videreformidlingen af verdensmålene. 

 

Det er udgangspunktet for Danmarks Biblioteker når vi indbyder borgere, organisationer, institutioner, 
foreninger, virksomheder og myndigheder til at deltage i netværket DB2030 for at skabe VERDENS BEDSTE 
LØSNINGER. 
  
Bibliotekets Verdensmål  
Bibliotekerne er en forudsætning for en bæredygtig udvikling, nemlig at adgangen til information.   
Som en af de vigtigste søjler i et demokratisk samfund, er det blevet indskrevet i målene for bæredygtig 
udvikling: "16.10 Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale 
frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler."  
  
Bibliotekernes fælles indsats for at skabe adgang til viden, information og evnen til at anvende den gennem 
uddannelse, har dermed opnået en bred opbakning fra verdenssamfundet.  
 
Men det handler om meget mere end adgangen til information og verdensmål 16.10. Biblioteket 
som vidensinstitution er indgang til alle verdensmål - information, viden og fakta som den ene del og 
biblioteket som proaktiv spiller, der med initiativer, facilitering og borgerinddragelse kan medvirke til 
konkrete handlinger og forandringer som den anden del. 


