
Verdensmålene
– Sådan løfter vi dem i Folkebevægelsen  
mod Ensomhed

Leave no one behind er Verdensmålenes mantra 
og kernen i Folkebevægelsen mod Ensomheds 
arbejde. Vores vision er, at ingen i Danmark skal 
rammes af alvorlig ensomhed. Ingen skal stå 
alene.

Folkebevægelsen er skabt før – men helt i tråd 
med – visionen bag Verdensmål 17 ”Partnerskaber 
for handling”; Det er partnerskaber på tværs af 
aktører og sektorer, der bringer ny energi, løsnin-
ger og handling ind i kampen for en bæredygtig 
verden. I dag er Folkebevægelsen en stor bredt-
favnende platform, hvor vi sammen bekæmper 
ensomhed og løfter målene 3, 10, 11 og 17. 
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MÅL 17, PARTNERSKABER FOR  
HANDLING
Bekæmpelse af den stigende ensomhed 
kræver handling af alle sektorer og på tværs af 
sektorer. 

•  Vi har skabt en unik tværsektoriel plat-
form, hvor den fælles kamp mod  
ensomhed dagsordenssættes.

• Vi rekrutterer nye medlemmer, der 
deler vores vision. 

•  Vi samarbejder med alle, der vil sætte 
fokus på ensomhed og fællesskaber.

MÅL 11, BÆREDYGTIGE BYER OG  
LOKALSAMFUND
Byer og lokalsamfund er ikke bæredygtige, 
når borgere føler sig ensomme og uden for 
fællesskabet.

•   Vi har skabt den landsdækkende kam-
pagne ”Danmark Spiser Sammen”.

•   Vi rækker ud til og når målgruppen og 
over 70% af befolkningen kender kam-
pagnen.

•   Vi får taletid i medierne og sætter fokus 
på vigtigheden af inkluderende fælles-
skaber.

MÅL 10, MINDRE ULIGHED
Der er stor social og økonomisk ulighed i 
ensomhed. 

•  Vi finansierer analyser og undersøgelser, 
der giver ny viden og afdækker ulighederne. 

•  Vi afholder konferencer, hvor vi får ny 
viden og lærer af hinandens indsatser på 
tværs af målgrupper.

•  Vi driver netværk med gensidig faglig 
sparring og læring med fokus på at få alle 
med. 

MÅL 3, SUNDHED OG TRIVSEL
Ensomhed er et folkesundhedsproblem, 
der er årsag til mistrivsel, sygdom og for 
tidlig død.

•   Vi debatterer ensomhed i alle medier 
og bidrager med forslag til indsatser og 
handling.

•  Vi aftabuiserer og oplyser om de hel-
bredsmæssige konsekvenser af ensom-
hed.

•  Vi sætter fokus på vigtigheden af, at vi 
alle rækker ud og at der er fællesskaber 
at række ud til.

Vi skaber handling indenfor:
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