
 

 
 
 

 

 
Hvad er bæredygtig udvikling? 
 
Begrebet bæredygtig udvikling blev defineret af FN’s kommission for miljø og ud-
vikling, den såkaldte Brundtland-kommission i 1987. 

 
”Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, 
uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres 
behov i fare” (Vor fælles fremtid, s. 51) 
 
I Brundtland-rapporten uddybes definitionen med: 
 
"Menneskeheden har muligheden for at gøre udviklingen bæredygtig - til at sikre at 
den imødekommer de øjeblikkelige behov uden at gå på kompromis med de frem-
tidige generationers mulighed for at sikre deres behov. Begrebet bæredygtig ud-
vikling indebærer visse grænser - ikke absolutte grænser men begrænsninger som 
den eksisterende teknologiske situation og sociale organisation pålægger miljøres-
sourcerne, og begrænsninger som hænger sammen med biosfærens evne til at ab-
sorbere virkningerne af menneskenes handlinger."  

og 

"I sidste ende er bæredygtig udvikling dog ikke nogen endegyldig tilstand af har-
moni, men snarere en ændringsproces hvor udnyttelsen af ressourcerne, styringen 
af investeringerne, retningen for den teknologiske udvikling og institutionelle æn-
dringer kommer i overensstemmelse med fremtidige såvel som nutidige behov."  

Bæredygtig udvikling taler altså om vores handlinger her og nu og er visioner for, 
hvordan vi forvalter fremtiden – de kommende generationers liv - her og nu.  
 
Bæredygtig udvikling er ikke en fast størrelse, der kan måles. Det er en ide, der 
hele tiden forlanger nye overvejelser om vores praksis i dag med hensynet til de 
kommende generationer. Diskussionen om, hvad en bæredygtig udvikling er, er 
altså kontinuerlig. 
 
Det er svært at forudse, hvad der er bæredygtigt. Til gengæld er det let at forudsi-
ge, hvilke udviklingstendenser der ikke er bæredygtige.  
 
Der er ikke nogen facitliste” eller ”rigtige løsninger” på problemerne. Derimod må 
den fortsatte diskussion og indsigt samt prioriteringer tages gennem en demokra-
tisk proces. 
 
5 vigtige perspektiver for bæredygtig udvikling 
Bæredygtig udvikling omhandler 4-5 vigtige perspektiver: 
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• Det økologiske perspektiv, fx om biodiversitet, stofomsætning i naturen, 
menneskets påvirkning af naturen osv. 

• Det økonomiske perspektiv, økonomisk udvikling, udvikling af materialer, 
prissætning, ”synderen-betaler-omkostningerne”-princippet, handelsbarrie-
rer, fair Trade osv. 

• Det sociale perspektiv, fx livsstil og sygdomme, lige ret til udvikling og 
udnyttelse af naturens ressourcer, sikring af de fremtidige generationer, 
netværk, deltagelse af alle, muligheder for demokrati osv. 

• Det kulturelle perspektiv, fx etiske spørgsmål, lokale ideer til bæredygtig 
udnyttelse, kultur for hvordan man aftaler og holder aftaler, forbrugerbe-
vidsthed osv. 

 
Til dette kunne man også føje det demokratiske perspektiv, der handler om, 
hvordan vi i vores samfund skaber ændringer i retning af en mere bæredygtig ud-
nyttelse af naturen. 
 
Denne tænkning betyder rigtig meget for vores undervisning. Det behandler vi i 
andre artikler. 
 
Læs mere om begrebet bæredygtig udvikling på  
BU-portalen. http://www.bu.dk/pages/23.asp 
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