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Position omkring 

DEN GLOBALE DIMENSION I UDDANNELSERNE 

 

Ved at styrke den globale dimension i de danske uddannelser, kan vi klæde danske børn og unge 

på til at kunne navigere i en global verden, til at forstå sig selv og deres rolle i verden og give 

dem kompetencer til at handle. Globalt Fokus’ vision er: ”At danne globale medborgere med 

kompetencer til at engagere sig i og sikre en retfærdig og bæredygtig verden”.  Det kræver viden 

om miljømæssige og menneskelige konsekvenser af vores valg, viden om krige, konflikter, 

konflikthåndtering og kulturelle forskelligheder. Samtidig kræver det indsigt i livsvilkår 

forskellige steder i verden, i global økonomi og politik og i menneskerettigheder.  

 

Vi lever i en multikulturel og globaliseret verden. Det stiller os over for både udfordringer og 

muligheder og fordrer en prioritering af den globale dimension i de danske uddannelser: 

 

 De udfordringer, vi som mennesker og samfund har og får, antager i højere og højere grad 

global karakter. Den globale ulighed vokser dagligt og problemstillinger som krige, migration, 

flygtningestrømme og klimaudfordringer påvirker hele verden. Globale problematikker har brug 

for mangesidige og nuancerede tilgange og løsninger.  

 

 En globaliseret verden er karakteriseret ved en høj grad af engagerende fællesskab. Vores 

handlinger som borgere og samfund påvirker mennesker og miljø verden over.  En bæredygtig 

udvikling med større lighed for alle kræver, at mennesker har indsigt i globale problemstillinger. 

En global dimension i uddannelserne kan bidrage til en sådan udvikling.  

 

 En styrkelse af den globale dimension i uddannelserne vil hjælpe Danmark med at leve op til 

vores ansvar for at sikre en lige, retfærdig og bæredygtig verden. Det ansvar har vi forpligtet os 

til ad flere omgange, eksempelvis idet vi skrev under på Maastricht deklarationen i 2002 og, 

Lissabon deklarationen i 2007. Danmark var i 2015 med til at vedtage FN’s Verdensmål for 

bæredygtig udvikling, der ligeledes forpligter os til, at tage ansvar for, og engagere os, i verdens 

bæredygtige udvikling.  

 

Globaliseringen åbner nye muligheder, som vi skal ruste danske børn og unge til at navigere i. 

Både for deres egen skyld, for hele det danske samfunds skyld og for verdens skyld. Danmarks 

rolle i verdenssamfundet kan kun blive styrket af, at dets borgere er i stand til at begå sig på et i 

stigende grad multikulturelt og globalt arbejdsmarked, og at børn og unge besidder 

interkulturelle kompetencer og en global forståelse.  

http://www.globaltfokus.dk/
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DEN GLOBALE DIMENSION I PRAKSIS 

Globalt Fokus efterlyser en systematisk national indsats, der tager globaliseringens muligheder 

og udfordringer alvorligt, og at disse inddrages i og er udgangspunkt for børns og unges 

dannelse. Vi opfordrer til, at beslutningstagere på alle niveauer i og omkring 

uddannelsessektoren – praktisk og politisk - prioriterer globale perspektiver i undervisningen.  

 

Globalt fokus arbejder indgående med globale perspektiver i undervisningen, og vi står klar til at 

hjælpe med viden om, hvordan vi giver unge globale kompetencer. Vi har konkrete erfaringer 

og anbefalinger fra vores arbejde og gode eksempler på, hvordan vi kan understøtte 

uddannelsesinstitutionernes globale praksis. 
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Globalt Fokus er en platform for 80 danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder med international 

udvikling, miljø og humanitært arbejde. I dette tilfældes tegnes Globalt Fokus af:  
 

AIDS-Fondet, Amnesty International, AXIS, CICED, Cross Cultures project Association, Danmarks 

Lærerforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Studerendes Fællesråd, DFUNK Dansk 

Flygtningehjælp Ungdom, FIQ-CHILD-AID, Foreningen RETRO, Genvej til Udvikling, Ghana 

Venskabsgrupperne, Globale Seniorer, Globale Skolepartnerskaber, Globalskole.dk, IBIS, IWGIA, 

Mejerifolk uden Grænser, Mellemfolkeligt Samvirke, MUNDU - center for global dannelse Operation 

Dagsværk, PUGAD, Red Orangutangen, Spor Media og Ungdommens Røde Kors. 

Derudover står Salaam Film & Dialog, der har deltaget i arbejdet, men ikke er medlem af Globalt Fokus, 

inde for denne positionen. 

http://www.globaltfokus.dk/

