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Fra: Ældrerådet <AEldreradet@frederiksberg.dk> 
Sendt: 15. oktober 2019 16:03
Til: Margit Lunddahl Lund <malu10@frederiksberg.dk>
Emne: VS: til kommentering
 
Kære Margit
 
Denne mail ifølge aftale med Birgitte Franck og formand for Ældrerådet Claus Kortzau.
 
Venlig hilsen

Christina Nielsen
Sekretær for Ældrerådet

 Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38212850
www.frederiksberg.dk/aer
 
 
Fra: bifabifa <bifabifa10@gmail.com> 
Sendt: 7. oktober 2019 09:34
Til: Christina Nielsen (Udvikling og Jura) <chni08@frederiksberg.dk>
Emne: til kommentering
 
Verdensmål for bæredygtig udvikling.
 
Ældrerådet på Frederiksberg interesserer sig naturligvis for alle 17 klimamål. Dels fordi mange af de meget omtalte problemer, som man
ønsker at fokusere på, er skabt i vores levetid, og dels fordi vi ønsker vores efterkommere et godt liv.
Vi har valgt at fokusere særligt på nogle af klimamålene:
 
Naturligvis er det vigtigt at have økonomiske ressourcer til at ændre den faretruende udvikling til det bedre, idet vores klode synes truet, hvis
vi ikke standser op og ændre radikalt på vores nuværende livsstil. Det handler meget om hvordan pengene investeres, for at skabe
forbedrede livsvilkår på kloden.
 
Men det handler også om, hvordan den enkelte i sin hverdag, kan være med til at gøre en forskel
 
 
Nr. 3
Sikre et sundt liv for alle og fremmetrivsel for alle aldersgrupper
Sundt liv og trivsel er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Vi kan forholde os positivt
til at man forsøger at udrydde livstruende sygdomme. Desuden taler man at udbrede universal sygeforsikring, støtte til forskning samt adgang til
medicin til overkommelig pris.
 
Nr.4
Sikre alle adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, er en af de bedste måder for at støtte den bæredygtige udvikling. Vi er vidende om, at de
uddannelsesmuligheder vi kender fra Danmark er enestående i forhold til mange andre lande på verdensplan. Antallet af uddannede lærere skal øges,
uddannelsesinstitutionerne skal udbygges så de fokuserer på barnet uanset køn og handicap.
 
Nr.7
Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.
Her vil vi især pege på vedvarende energi, idet vi som et vindmølleproducerende land har vist vejen frem mod nye moder at skabe energi på.
 
Nr.9.
Industri, innovation og infrastruktur.
Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
Her vil vi specielt fremhæve punktet  om udnyttelse af ressourcer, øget forskning, samt gøre infrastrukturer / transport bæredygtighed.
 
Nr. 11.
Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bærerdygtige.
Herunder vil vi gerne pege på garanteret adgang til sikre og billige boliger, bæredygtige investeringer i bæredygtig transport, skabelsen af
offentlige, grønne rum samt forbedring af byplanlægning, hvor der opnås en større deltagelse og inddragelse.
 
Nr. 12
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Ansvarligt forbrug og produktions.
En miljømæssig håndtering af affald med henblik på udledning i såvel vand, luft og jord. Fokus på at affaldsmængder reduceres ved genbrug
og genanvendelse.
 
Nr. 13.
Klimaindsats.
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
Her ser vi et punkt, hvor alle lande bør stå sammen for at sikre menneskehedens fremtid. Det er op til de enkelte lande i samarbejde at
arbejde for, at jorden også fremover vil være et sted, hvor der trives liv.
Den enkelte borger kan med sin levemåde være med til at disse mål lettere nås.
 
Det er således vigtigt for os i Ældrerådet på Frederiksberg at understrege, at vi også følger med i den udvikling, som på alle måder skal
forbedres, for at vores liv, hvad enten vi bor i Danmark eller i et fattigt land på den anden af jordkloden ikke skal trues på sigt.
 
Selv om der kan være enorme geografiske afstande mellem de forskellige lande på kloden, så kender de problematikker der nævnes i de 17
verdensmål ikke til landegrænser.
 
Så det gælder om at vise solidaritet og villighed til ændringer såvel hos den enkelte borger - ung eller gammel, i Frederiksberg kommune, i
Danmark samt på hele kloden.
’Vi står måske overfor en katastrofe, hvis konsekvenser der bliver tydeligere og tydeligere, som tiden går, hvis vi ikke aktivt går ind og
forholder os til de 17 klimamål
 
Som Ældreråd har vi også vores børn og børnebørns fremtid at forholde os til. Vi ønsker disse et fremtidigt liv uden for store katastrofer og
udfordringer.
 
På Ældrerådets vegne
 
Birgitte Franck


