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• 17 mål og 169 delmål med indikatorer
• People
• Planet
• Prosperity
• Peace
• Partnership



National implementering

• Prioriterede emner:
1. Vækst og velstand
2. Mennesker
3. Miljø og klima
4. Fredelige og trygge 

samfund

• Udfordringer ift. 
• Mål 9) investeringer, 
• Mål 12) affaldshåndtering og 
• Mål 15) forurening i byer





McGhie, H.A. (2019). Museums and the Sustainable Development Goals: a 
how-to guidefor museums, galleries, the cultural sector and their partners. 
Curating Tomorrow, UK.
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1. Beskyt og bevar 
verdens kultur- og 

naturarv

2. Lav lærings- og 
formidlingsaktivitet

er som støtter 
verdensmålene 

3. Muliggør kulturel 
deltagelse af alle

4. Støt bæredygtig 
turisme

5. Iværksæt 
forskning som 

støtter 
verdensmålene

6. Ændr museet 
internt, så ledelse 

og drift 
understøtter 

verdensmålene 

7. Styrk museet 
udadtil, så 

samarbejder og 
partnerskaber 
understøtter 

verdensmålene



Museernes bidrag til delmålene

https://themuseumofthefuture.com/2018/07/18/museums-and-the-sdgs-where-
to-make-a-difference/



• 1.4: Overvej gratis adgang 
til mindre bemidlede på 
museerne

• 1.5: Giv ly eller støt 
mennesker i social og 
økonomisk nød

• 1b: Advoker som kulturel 
stemme for 
udviklingsstrategier for 
fattige og ligestilling



• 2.4: Brug museets areal til 
bæredygtig produktion og 
salg i museumscafe

• 2.5: Naturhistoriske 
museer/grønne museer 
kan bidrage til at bevare 
den genetiske diversitet



• 3.x: Museer skal sørge for 
et godt fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø

• 3.5: Museer kan bidrage til 
at mindske brug af 
rusmidler ved at være røgfri 
og have ikke-alkoholiske 
alternativer

• 3.6: Museer kan mindske 
trafikulykker ved at være let 
tilgængelige for cykler og 
gående og med offentlig 
transport



• 4.1: Museerne skal tilbyde 
uddannelse og læring for børn og 
unge

• 4.4 og 4.5: Museerne skal tilbyde 
formidling til alle uanset køn, 
uddannelsesniveau, handicap mv.

• 4.7: Museerne skal understøtte 
kulturens bidrag til bæredygtig 
udvikling, fremme globalt 
medborgerskab og anerkende 
kulturel mangfoldighed

• 4.a: Museerne skal være et trygt, 
ikke-voldeligt, inkluderende og 
effektivt læringsmiljø



• 5.1: Lige muligheder og lige 
løn for alle køn på museer

• 5.3: Museerne skal oplyse 
om skadelige (historiske) 
skikke som 
børneægteskaber, 
tvangsægteskaber og 
omskæring 

• 5.5: Museerne skal give lige 
muligheder for kvinder i 
museumsledelse og -
bestyrelse



• 6.1: Museer kan tilbyde 
gratis drikkevand til alle 
gæster

• 6.3: Museer skal 
håndtere spildevand 
hensigtsmæssigt

• 6.4: Museer skal 
reducere vandforbruget



• 7.2 + 12c: Museer skal 
energioptimere 
bygninger, reducere 
energiforbrug og 
anvende vedvarende 
energikilder

• 7.a: Museer kan forske i 
energi- og 
teknologihistorie



• 8.2: Museer kan øge økonomisk 
produktivitet og diversificering 
ved ved at stimulere den 
kreative sektor

• 8.3: Museer kan understøtte 
entreprenørskab og betale 
rimeligt honorar til kunstnere og 
freelancere

• 8.5 og 8.6: Museer skal give lige 
løn, lige muligheder og gode 
ansættelsesvilkår

• 8.9 + 12b: Museer skal 
understøtte bæredygtig turisme, 
der skaber jobs og promoverer 
lokal kultur og produkter



• 9.4: Museer skal reducere 
CO2-udledningen

• 9.5: Museer skal styrke 
forskning i bæredygtig 
udvikling i samarbejde 
med fx erhverv (R&D) og 
universiteter 

• 9.c: Museer skal sørge for 
gratis wifi og god 
mobiltelefoni på matriklen



• 10.2: Museer skal 
inkludere alle uanset 
race, køn, religion, alder, 
handicap.

• 10.7: Museer kan 
medvirke til at sikre 
ordentlig migration og 
mobilitet



• 11.1: Museer kan medvirke til at 
sikre passende boliger til svage 
grupper

• 11.3: Museer skal bidrage til en 
inkluderende bæredygtig 
byudvikling, der sikrer 
bygningskulturen

• 11.4: Museer skal styrke 
indsatsen for at beskytte og 
bevare verdens natur- og 
kulturarv

• 11.7: Museer skal sørge for 
adgang og tilgængelighed til 
deres grønne områder



• 12.2: Museer skal udarbejde en 
CSR-strategi og reducere det 
materielle fodaftryk

• 12.3: Museer skal reducere 
madspild

• 12.4: Museer skal reducere 
produktion af miljøfarligt affald

• 12.5: Museer skal øge 
genanvendelse og forbedre 
affaldshåndtering

• 12.6: Museer skal rapportere årligt 
på CSR-strategiens mål

• 12.7: Museer skal indkøbe 
bæredygtigt

• 12.8: Museer skal formidle om 
bæredygtig udvikling og livsstil i 
harmoni med naturen 



• 13.1: Museer skal have 
en katastrofe-, risiko- og 
klimasikringsplan

• 13.2: Museer skal lave 
forebyggende 
klimatiltag



• 14.6: Marinarkæologiske og 
naturhistoriske museer skal 
overvåge bevaringsforhold 
på havbunden og marin 
økologi

• 14.a: Museerne skal styrke 
forskning i fiskeri og 
søfartshistorie, 
marinarkæologi og -økologi

• 14.c: Museer skal formidle 
bæredygtig brug af havet



• 15.1: Naturhistoriske og 
arkæologiske museer skal 
overvåge bevaringsforhold af 
dyre- og plantearter, 
økosystemer og fortidsminder

• 15.5: Museer skal styrke 
forskning i arter, økosystemer og 
forandringer af kulturlandskabet

• 15.8: Museer kan bruge citizen
science i overvågningen af natur-
og kulturforhold 

• 15.9: Museer skal deltage i 
samfundsdebat og 
myndighedsarbejde og sikre at 
natur- og kulturlandskabsværdier 
tilgodeses i den fysiske 
planlægning



• 16.6: Museer skal være 
eksemplariske, ansvarlige og 
transparente institutioner

• 16.7: Museer skal anvise 
hvordan man laver 
repræsentative, 
deltagerbaserede 
beslutningsprocesser

• 16.10: Museer skal sørge for 
offentlig adgang til 
information og beskyttelse 
af fundamentale 
frihedsrettigheder



• 17.X: Museer skal indgå 
partnerskaber, 
samarbejde og tage 
aktiv del i den 
bæredygtige udvikling



LEDER

Gå 
forrest

Ændre 
interne 
forhold

Støtte 
andre

Strategier



Hvordan kommer museet videre 
til handling

• Vælg et eller få mål og forfølg dem
• Global goal – local action: Arbejd lokalt og konkret 

med dit omgivende samfund (community)
• Samarbejd og find strategiske partnere
• Fokuser på reel ændring (impact) og ikke blot på 

gode hensigter (commitment)
• Spred budskabet og resultaterne globalt ellers løber 

klimaet med dagsordenen



Nyhedskanal



TAK


