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Bæredygtig global udvikling Steen Hildebrandt Hent PDF Denne bog handler om FN’s 17 mål for en
bæredygtig global udvikling. Bogen ser verdensmålene fra et dansk perspektiv.

Verdensmålene er både en gave og en nødvendighed. De handler om en bæredygtig udvikling på kloden i de
næste årtier. Det betyder en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker,

uddannelse til alle, ligestilling for kvinder og piger, sundhed for alle – og meget mere.

Denne bogs forfattere stiller spørgsmålene: Hvad betyder målene for Danmark? Hvilke indsatser skal vi
gennemføre i Danmark? Hvilke forpligtelser og muligheder har Danmark i forhold til andre lande i verden,

herunder: Hvad kan Danmark lære af andre lande i Verden?

Bogen er den første i Danmark, som diskuterer verdensmålene og hvorfor de er vigtige både i Danmark og i
verden. Bogen er skrevet af Danmarks førende eksperter på de forskellige områder, som verdensmålene
handler om, og redigeret af professor Steen Hildebrandt. Formanden for FN’s generalforsamling, Mogens

Lykketoft, har skrevet bogens forord.

Bogen er et uundværligt opslagsværk for mennesker, organisationer og virksomheder, der i de kommende år
vil interessere sig for og arbejde med verdensmålene.

Om forfatteren
Steen Hildebrandt, Ph.D., er professor emeritus i organisation og ledelse, Aarhus Universitet, adjungeret
professor ved CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. Steen er medlem af en række

tænketanke og bestyrelser for erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner.
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