
Hvat er FN‘s Heimsmál?

Heimsmálini er tann stórfingnasta ætlanin um burðardygga menning, sum 
heimsins lond hava samtykt, og hugskotið er at náa fýra stórmál fyri ár 2030: 
At beina fyri tí allarringasta fátækradøminum. At minka ójavna og órættvísi í 
heiminum. At fáa í lag frið og rættvísi. At loysa veðurlagskreppuna. 
Heimsmálini venda sær til øll heimsins lond, virki og felagsskapir.

Hvat er The Good Life Goals?

The Good Life Goals gevur øllum menniskjum møguleika sum einstaklingar at 
vera við til at fremja heimsmálini í verki. Tey hava uppskot til atgerðir, sum øll 
kunnu fara undir fyri at geva sítt íkast til burðardygga menning. The Good Life 
Goals hevur fimm uppskot til lívsstílsbroytingar fyri hvørt heimsmálið. Hesar 
samantaldu 85 støku atgerðirnar hava beinleiðis samband við tey 169 málini 
og ábendingarnar í heimsmálunum.

Yvirlit

The Good Life Goals vísir á hugfangandi hátt, at Heimsmálini kunnu laga seg 
eftir okkum sum einstaklingum. Tey skapa møguleikar, at allar stjórnir, ngo-arar 
og virki kunnu knýta Heimsmálini saman við lívi og virksemi hjá menniskjum og 
samstundis fáa í lag eitt gott og virkið samskifti.

Hvørt sett av tiltøkum er gjørt eftir ávísum metingarstøði m.a., at tiltakið skal:

• Hava ítøkiliga ávirkan við tí í huga at náa heimsmálinum, verður tað framt  
í stórum.

• Vera gjørligt at fremja í verki hjá fólki í øllum heiminum, sama hvørja inntøku  
tey hava. 

• Nýta einfalt mál, sum øll skilja.

The Good Life Goals er ment sum ein ST alheimsskrá fyri burðardyggan lívsstíl 
og útbúgvingar og Futerra, við stuðli frá stjórnunum í Japan og Svøríki, IGES, 
SEI, UNESCO, UN Environment og WBCSD fyri at hjálpa teimum, ið taka 
avgerðir, fyritøkum, sivilsamfeløgum, skapandi virkandi og lærarum við at fáa 
borgararnar at skilja og virka í samsvari við Heimsmálini. 

Good Life Goals
Smátt og stórt, sum øll kunnu gera fyri at gera sítt til,  
at vit náa ST heimsmálini
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Bygnaður

Hvørt Good Life-mál fylgir sama modelli. Tað er ein ógviliga einføld yvirskrift, 
sum hevur 5 tiltøk uppi í sær.

• Fyrsta tiltakið er um læring. Tað er tað, ið lættast er at gera. Tað ber til bæði hjá 
børnum og teimum, sum hava avmarkað  tamarhald á egnum lívsstíli.

• Tey næstu trý tiltøkini bjóða atferðini alsamt meira av, tá ið tað snýr seg um  
lívsstílbroytingar/kostnað/vanar. 

• Í minsta lagi eitt tiltak roynir at vera jaligt/skemtiligt/stuttligt (tá ið tað ber til). 

• Tað næstseinasta tiltakið hevur mestu ávirkanina, og tað er eisini tað truplasta.

• Seinasta tiltakið er at krevja, at tey, ið taka avgerðir, virka í samsvari við málið. 

Savnað kunning, eisini meira kunning um, hvussu tær einstøku 
atgerðirnar eru valdar, eru í „Manualini“, sum tú finnur á 
 www.sdghub.com/goodlifegoals (her er ein stutt útgáva á svenskum og ein 
fullfíggjað á enskum).

Tilfar til fals

Hetta tilfarið er tikið úr: www.sdghub.com/goodlifegoals 

1. The Good Life Goals MANUAL, sum hevur eitt alment yvirlit, øll Good Life-mál 
við 5 tiltøkum til hvørt mál umframt góð ráð til nógvar áhugabólkar, eisini tey,  
ið taka avgerðir (UNEP), handilslívið (WBCSD), útbúgvingarøkið (UNESCO) 
og skapandi virkandi (Futerra).

2. Ein stutt sjónfíla til íblásturs (Instagram-útgáva, sum er 1 minutt ella  
30 sekund).

3. Ein teknimyndagerð av 17 Good Life kensluteknum + 17 støk livandi 
kenslutekn.

4. Amboðskassi til miðlar og tilfar til sosialar miðlar.

5. Prentklárar fílur og einstøk postkort, sum vísa øll kenslutekn hjá Good Life 
Goals, og eitt „Good Life Goals-kortspæl“ við øllum málum og tiltøkum.  
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Viðkomandi fyri fyritøkur   

Good Life-málini geva okkum ein nýggja máta at síggja Heimsmálini og 
sambandið við teirra egna fyritøku.

Viðskiftasambond: The Good Life Goals hjálpir fyritøkum at skilja, hvussu 
gerðir og lívsstílur hjá viðskiftafólki eru knýtt at Heimsmálunum. Henda fatan 
kann seinni hjálpa vørumerkjunum at fáa viðskiftafólkini upp aftur meira við, 
táiå hugsað verður umatferð, sum er knýtt at teirra vørum og 
tænastuveitingum fyri at fáa eina jaliga ávirkan á burðardygga menning.

Medarbeiðarin: The Good Life Goals geva eisini fyritøkum eitt einfalt amboð, 
sum tey kunnu brúka til at fáa starvsfólkið við til at fremja størri tilvitsku um 
Heimsmálini og skapa eina atferðarmentan, sum samsvarar betur við teirra mál 
og mið.

Nýskapan: The Good Life Goals kann verða brúkt í sambandi við 
vørumenning fyri at stuðla einum burðardyggari lívsstíli. Tey hjálpa fyritøkum  
at skilja, hvussu teirra vørur ávirka lívsstílin hjá fólki, og hvussu tær kunnu vísa 
møguleikarnar til nýggjar nýskapanir.

Kor

The Good Life Goals eru skrásett undir Creative Commons, sum merkir, at tey 
eru algongd øllum, eru ávísar treytir loknar. Creative Commons loyvið  loyvir 
útbreiðslu, bæði handilsligari og ikki-handilsligari, men ikki at verkið verður 
ritstjórnað. Tað er ókeypis at brúka og breiða verkið út, men tilfarið má ikki 
broytast. Í sambandi við nýtslu ella útbreiðslu av verkinum skal upphavmaðurin 
eisini altíð verða nevndur. Dømi um tað sæst í  handbókini.
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