Dansk ICYEs arbejde med
FN’s verdensmål

Af: Formand Simon Raaby Holmgaard Poulsen

Øhh.. FN’s verdensmål?
Dansk ICYE blev af DUF’s internationale afdeling inviteret til at have en stand på Danmarks
største spejderlejr med omkring 40.000 spejdere. DUF og ICYE skulle fokusere på
verdensmål 17, men hvorfor er FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling relevante for
Dansk ICYE, og hvad handler de der verdensmål om?
Verdensmålene består af i alt 17 mål – og hele 169 delmål – som handler om at løse mange
af klodens største problemer inden 2030. Vi skal gøre en ende på ekstrem fattigdom og sult
på globalt plan, mindske ulighed, og bekæmpe klimaforandringer. Vi skal alle – kort sagt –
kunne leve et godt liv nu og samtidig give verden videre i ordentlig stand til vores børn. FN
har således sat fælles kurs mod en bæredygtig fremtid for alle på planeten Jorden – en langt
større udfordring end at lande på månen.

Der hvor Dansk ICYE kan bidrage og virkeligt bidrager er ved det 17 verdensmål partnerskab for handling. Verdensmålet handler bredt beskrevet om politisk, teknologisk og
økonomisk samarbejde på tværs af landegrænser, hvor både regeringer, virksomheder,

organisationer og helt almindelige mennesker skal tage alle målene til sig og arbejde
sammen for at nå dem. Målet er at vi alle indser at vi kan lære og udvikle os ligegyldig
hvilket land man er fra.

Dansk ICYE arbejder til daglig på en international platform og vores udvekslinger baseret på
solidarisk princip indeholder netop ideen om at både kulturforståelsen og mobiliteten af unge
mennesker skal gå begge veje. Vi sender unge ud i verden på udveksling, hvor de laver
frivilligt arbejde samtidig med, at vi inviterer verden indenfor helt ind i værtsfamiliernes stuer i
Danmark. Alt dette i en tro på at det personlige kendskab på tværs af landegrænser er
fredsskabende og forbedrer det 17 verdensmåls chance for at øge samarbejdet om
udveksling af bæredygtig viden, teknologi og forskning på tværs af landegrænser.

På spejderlejren
På selve spejdernes lejr havde Dansk ICYE sammen med DUF
en stand om det 17 verdensmål. Vi havde lånt
verdensmålshjulet af Operation Dagsværk, som var et hit
blandt de unge spejdere. Hele ugen handlede om at formidle
verdensmålene i øjenhøjde. På selve standen kunne man
spinde hjulet og få en opgave/aktivitet der tydeliggjorde,
hvordan partnerskaber og fællesskab øger chancen for f.eks. at
udvikle bæredygtige byer. Der var alt fra: Byg et tårn af
spaghetti og skumfiduser (11 bæredygtige byer) til byg en lego

figur, hvor den ene har bind for øjnene og den anden ingen arme (10 mindre ulighed).
Hvem har gjort det muligt at Dansk ICYE var på spejdernes
lejr? Det har Spejderne og ungdomsøen. Spejderne har købt
en ø (middelgrundsfortet) udenfor Nordhavn, der åbner i
2019, som hele ungdommens ø. Derfor er Spejderne nu
igang med at oprette partnerskaber og prøve indhold af, som
muligvise kunne foregå på øen. Udover Dansk ICYE og DUF
var Nødhjælpens Ungdom, Røde Kors Ungdom og
Mellemfolkelig Samvirke repræsenteret. Det var en super fed
uge og alle deltagere ser frem til et fortsat samarbejde.

Inspiration til lokalforeninger
Hvis nogle i lokalforeningerne tænker: “Hey vi kunne godt tænke os at lave et arrangement
om verdensmålene for vores medlemmer, eller for unge eller for børn” og derefter tænker:
“Kan vi måske se de aktiviteter, der er udviklet?”. Hvis dette gør sig gældende, så skal man
ikke holde sig tilbage. Man kan bare kontakte mig over workplace eller på mail:
simonraaby2@gmail.com
Vi er igang med at udvikle et helt kartotek af aktiviteter, lege, quiz og øvelser som
kan bruges i forskellig udstrækning til at øge opmærksomheden om verdensmålene

Ringe i vandet - Kom og giv en hånd til Aarhus Folkefestival
Dansk ICYEs deltagelse på spejderlejren er ikke gået ubemærket hen. Frontløberne i
Aarhus, der er en projektplatform for byens engagerede og idérige unge, har taget kontakt til
Dansk ICYE og er interesseret i arbejdet med verdensmålene. Vi søger derfor interesserede
frivillige!
D. 15 - 17 september er Frontløberne medarrangører på et kulturhovedstadsarrangement
kaldet Rethink Activisme Folkefestival.
https://www.facebook.com/events/1431944706896669/?fref=ts.
Lørdag d. 16 september har Dansk ICYE fået tid til et arrangement mellem 13.00 - 15.00 på
Frontløbernes stand Meet-up. Ved Meet-up standen er der fokus på kulturmøde og

verdenskultur. Frontløberne regner med et deltagertal på hele festivalen omkring 10.000 15.000 mennesker.
Dansk ICYE’s arrangement
Sted, Dato og tid: Kødbyen Aarhus, Lørdag d. 16 september, 13.00 - 15.00
Stand Meet-up: Kulturmøde og verdenskultur
12.30 - 13.30: Opstilling + velkomst + info
13.30 - 14.00: Verdensmålsquiz med premie (pub-quiz)
14.00 - 14.30: Spind hjulet, gæt verdensmålet, få en tatoo og mød en volontør. Frivillige går
rundt og uddeler tatoos og fortæller om verdensmålene.

Vi mangler interesserede frivillige, som har tid mellem 12.00 - 15.00. Det du skal er:
-

Hjælpe til med at stille an og pakke ned

-

Være skarp i verdensmålene

-

Tatoverer interesserede og snakke om verdensmålene

-

Se sej ud i vores nye I <3 multikulti t-shirts

-

Have en kanon dag og aften med de andre frivillige!

Hvis du er interesseret så kontakt mig over workplace eller på: simonraaby2@gmail.com

