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Thomas Ravn-Pedersen

• Journalist (DMJX 1991) & Master i Offentlig ledelse (MPG-KU/CBS 2018)
• Tidligere kommunikationschef i Folkekirkens Nødhjælp og journalist, vært og redaktør 

i DR
• Siden 2010 chefredaktør og direktør for Verdens Bedste Nyheder
• Siden 2018 medlem af Folketingets rådgivende Verdensmålspanel (2030-panelet)
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Startet i 2010 – på finansloven siden 2017

MEDIE-
PARTNERSKABER



”Hold håbet op”
Dy Plambeck, salmeskriver og kronikør i Politiken, 24. 
december 2019. 

Håb er en nødvendig 
forudsætning når vi med 
fornuften skal opstille en 
almengyldig etisk regel.
Immanuel Kant, tysk filosof (1724-1804)



Der er håb 
for det, der 
engang 
virkede 
håbløst

Verdens Bedste Nyheder, 
januar 2013



• Konstruktiv journalistik
• Verdens vigtigste plan
• Partnerskaber
• Innovative metoder

Det går bedre end vi tror



Journalistik 
på mange 
platforme



I det offentlige rum - og uvante steder



Oplyse & 
overraske
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Bred politisk 
opbakning



VERDENS BEDSTE 
MORGEN (SIDEN 2010)



• Egne medier
• verdensbedstenyheder.dk
• worldsbestnews.org
• Facebook (DK)
• Instagram (DK
• Twitter (DK & EN)
• verdensmål.org
• Verdenstimen.dk

• Jysk Fynske Medier (13 
dagblade)

• Jyllands-Posten



Hvis Verdensmålene er berømte, bliver de 
ikke glemt!

Richard Curtis, Project Everyone

Platform for kommunikation af Verdensmål



Alle skal møde Verdensmålene



Skolerne 
tilbydes hvert 

år at være med 
i Verdenstimen



Nyt akademi 
har uddannet  

unge
verdensmåls-
ambassadører







A race we can win

Verdensmålene bygger også på håb



• Uafhængigt medie
• Formidler fremskridt og løsninger på 

verdens udfordringer.
• Tager udgangspunkt i 

Verdensmålene
• Vision: at alle danskere får en aktuel 

og nuanceret viden om verden. 
• Vi tror på, at den nuancerede viden 

skaber håb – og at håb skaber 
motivation for handling. 



Konstruktivt håb vigtigt for 
unges miljø-engagement
‘Constructive’ hope had a unique positive influence on pro-
environmental behavior. Hope based on denial, however, was 
negatively correlated with pro-environmental behavior in the two 
samples and was a significant negative predictor in the teenage 
group. The conclusion is that hope is not only a pleasant feeling 
but could also work as a motivational force, if one controls for 
denial (n=723 Swedish teenagers).

Maria Ojala (2010)





Hvorfor tror vi verden falder fra hinanden?



Ekstra Bladet – ”Mere af virkeligheden”



BT – ”Så sker der noget”



Nyheds-
kriterierne
•Aktualitet
•Væsentlighed
• Identifikation
•Sensation
•Konflikt



”Vi kan ikke løse vores 
problemer med den samme 
tankegang som skabte 
dem.”

- Einstein



De gode nyheder heldigvis kommer også i fjernsynet…





Aftenshowet 
tester de 

konstruktive 
nyheder



10 grunde til at vi misforstår verden -
og hvorfor den er bedre end vi tror



Man skal ikke bruge medier til at forstå verden
Prof. Hans Rosling, med æbler og Adam Holm i Deadline (DR2) 3. september 2015

https://www.facebook.com/watch/?v=1031238653593325


Stærke 
data 

fortæller 
ny 

historie



Alle i hele 
verden lever nu 
længere



Ozonhullet bliver mindre
Siden 1990 er brugen af ozonnedbrydende stoffer næsten udryddet. Ozonhullet bliver nu 
mindre og mindre. Det er anslået, at ozonlaget er genoprettet i 2050.

Kilde: FN



Syreregnen er mindsket drastisk 
fra 43 til 7 procent på 30 år

Kilde:

(Sept. 2015)



Pressemeddelse fra UNICEF i 2017:

7.000 nyfødte dør hver dag
Every day in 2016, 15,000 children died before their fifth 
birthday, 46 per cent of them – or 7,000 babies – died in the first 
28 days of life, according to a new UN report.

Også et spørgsmål
om perspektiv



Hver dag redder verden 20.000 børn fra at dø
Ny rapport viser, at børnedødeligheden i verden er faldet støt siden 1990, og fortsætter med at falde. 
Hvor det dengang var cirka 35.000 børn, der døde om dagen, er tallet nu faldet til cirka 15.000. Siden år 2000 
er 50 mio. børn reddet. 
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Constructive Institute film



Håb er en nødvendig forudsætning når vi med 
fornuften skal opstille en almengyldig etisk regel.
Immanuel Kant, tysk filosof (1724-1804)

Verdensmålene – verdens vigtigste plan – kan 
betragtes som vor tids største samling af fornuft. 
Og så er det ”kategoriske imperativ” *) jo ret 
simpelt: lad os føre de mål ud i livet.
*) Handl således, at grundlaget for din beslutning altid tillige kan gælde som princip for en 
almengyldig lovgivning



Tak fordi I lyttede – og god arbejdslyst!


