
From:                                 Lene Mortensen 
Sent:                                  Tue, 8 Sep 2020 07:44:28 +0200 
To:                                      Lene Mortensen 
Subject:                             Debat med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om FNs verdensmål 8: 
Anstændige jobs og økonomisk vækst 
 

Jeg vil meget gerne have dig til at forelægge Beskæftigelses- og Integrationsudvalget en 
mulighed for at deltage i en debat om FNs verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk 
vækst. Det er lørdag den 28. november kl. 13 på Svendborg Bibliotek. Debatten vil blive styret 
af Eva Kristina Mikkelsen fra Kultur og Fritid. 
  
Anledningen er, at Svendborg Kommune i hele uge 48 sætter særligt fokus på FNs 
Verdensmål. Det bliver med flere arrangementer: ”Tæt på Målene - FNs Verdensmål i 
øjenhøjde”. Biblioteket og Natur og Miljø stiller i samarbejde skarpt på bæredygtighed og de 
17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Tanken er, at byens aktører bidrager til en 
inspirerende uge, der sætter mennesker i bevægelse i retning mod en mere bæredygtig 
verden. Hele ugen er Svendborg Bibliotek stedet hvor, man kan søge svar på spørgsmål om 
bæredygtighed. Biblioteket lægger hus til gratis arrangementer for voksne og børn, hvor 
verdensmålene synliggøres med udgangspunkt i naturvidenskab og skønlitteratur. 
  
Ugen kulminerer lørdag den 28. november klokken 10-16, hvor Svendborg Bibliotek og Svinget 
14 forvandles til en markedsplads for verdensmålene, hvor man kan komme helt tæt på 
spørgsmål om f.eks. livet i vand, ligestilling, sundhed & trivsel, fattigdom og klimaindsats i 
sjove, jordnære og inspirerende aktiviteter og arrangementer. Der vil være mulighed for at 
være kreativ, smage klimavenlig mad samt se og høre forskellige aktører samt børn og 
voksnes tolkninger af verdensmålene.  Der er inviteret forskellige aktører, som stiller op med 
oplæg og stande med interaktive aktiviteter, hvor de har tænkt sig/deres institution ind i 
verdensmålene. 
  
Vi synes, det kunne være rigtig spændende at sætte fokus på Verdensmål 8 med en debat 
med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det vil være med fokus på, hvad Svendborg 
Kommune kan gøre for at sikre opfyldelse af verdensmål 8 om at fremme vedvarende, inklusiv 
og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til 
alle inden 2030. 
  
Der vil blive reference til Svendborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2020, hvor vi på side 
12 og 13 har beskrevet, hvordan vi arbejder med verdensmål 8:  
  
  





 
  
Venlig hilsen  
 
Charlotte Vesterlund 
Klima- og energikoordinator 
 
Svendborg Kommune  
Byg, Natur og Miljø 
Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 
 
Tlf: +4562233427 
Mobil: +4530175427 
Email: charlotte.vesterlund@svendborg.dk 
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