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Bæredygtig udvikling:Bæredygtig udvikling:      

Defi nition:

En bæredygtig ud-
vikling er en ud-

vikling, som opfylder den 
nuværende generations 
behov uden at bringe 
fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde 
deres behov i fare.

FNs Verdenskommision for 
miljø og udvikling, Brundt-
landrapporten Vores fælles 
fremtid, 1987

To små levedygtige børn dør hvert minut af diarré, som 
skyldes forurenet vand og manglende kloakering 

mange steder i Afrika og Asien. Halvdelen af verdens be-
folkning lever for under 12 kr. om dagen, mens en al-
mindelig dansker har 450 kr. I Kina er der både børn og 
voksne, som hver dag bliver syge af deres arbejde med at 
genbruge metaller og afbrænde plastic fra brugte mobil-
telefoner og computere. Det er vel ikke rimeligt?

I Skandinavien startede man på at kloakere byerne for 
150 år siden, og det gav en stor forbedring af sundhedstil-
standen i byerne. Men kloakvandet blev stadig ledt uren-
set ud i søer og vandløb indtil for 50 år siden, hvor man 
byggede rensningsanlæg. Mange af de gødningsstoffer 
og giftstoffer, som blev udledt for mere end 50 år siden, 
fi ndes stadigt i søer og havområder og vanskeliggør livs-
betingelserne for planter, fi sk og vandfugle. Handlede de 
rimeligt for 150 år siden?

Der vil næppe være megen olie tilbage til de næste gene-
rationer, fordi mennesker formentlig har afbrændt stør-
stedelen af verdens olie inden udgangen af dette århund-
rede. Til den tid vil vi sandsynligvis også have fordoblet 
atmosfærens indhold af CO2 med risiko for varige klima-
ændringer for de næste generationer. Er det rimeligt?

FN har lavet en målsætning om, at alle verdens lande 
skal arbejde på en udvikling, som opfylder basale behov 
som bl.a. mad, sundhed, uddannelse og sikkerhed for alle 
de 6,4 milliarder mennesker i verden i dag, men også for 
de mere end 9 milliarder mennesker, som vi formentlig 
vil være om 50 år og for kommende generationer. 
Det kaldes en bæredygtig udvikling.

Er FNs målsætning om en bæredygtig udvikling rime-
lig? Og hvad ligger der helt præcist i begrebet? Vi 

kan vel ikke blive uenige om, at vi skal sørge for vores 


