
 

 

 

 

Innspill til gjennomføring av FNs bærekraftsmål  

Kjære statsminister Erna Solberg, 

Gratulerer med det viktige oppdraget som leder for gruppen som skal fremme FNs 

bærekraftsmål!  

Vi er svært glade for at verdens ledere har forpliktet seg til å jobbe for en bedre verden på en 

mer helhetlig måte gjennom å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030 og samtidig ta vare på 

jorda. Agenda 2030 er naturlig nok preget av kompromisser, men vil prege den globale 

innsatsen de neste 15 årene og kan bidra til at myndigheter og ulike sektorer og fagmiljøer drar i 

samme retning slik at man får en mer samstemt bærekraftig utvikling.  

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har hatt god dialog med UD og KLD i arbeidet med 

bærekraftsmålene (SDG) og Finansiering for utvikling (FFD) som vi har fulgt tett på vegne av 

våre 50 norske medlemsorganisasjoner, i samarbeid med nordisk og globalt sivilsamfunn. Denne 

måneden starter vi også et Bærekraftsforum sammen med Fafo og CICERO Senter for 

klimaforskning for bedre å koordinere aktiviteter som skal bidra til økt tverrfaglig og 

tverrsektoriell kunnskap og debatt om bærekraftsmålene og hvordan de best kan nås. ForUM vil 

også styrke visuell kommunikasjon om bærekraftsmålene. Vi ser fram til å bidra til at målene 

nås.  

Norge ligger godt an til å nå flere av bærekraftsmålene. Norge har en høy menneskelig utvikling, 

vi topper UNDPs Human Development Index, og er et foregangsland innenfor blant annet 

likestilling og styresett. Det kan vi være stolte av. Her kan nok også Norge inspirere andre til 

innsats. Samtidig har Norge et stort økologisk fotavtrykk, med utfordringer knyttet til flere av de 

miljørelaterte målene, inkludert bærekraftig produksjon og forbruk. Vi ser fram til dialog med 

statsministeren rundt dette, og møter gjerne statsministeren. Vi vil som i 2015 komme tilbake 

med flere detaljerte anbefalinger. Her vil vi snarere gi innspill på et mer overordnet nivå. 

 

UNECE har bedt myndighetene om å fylle ut et spørreskjema innen 15. februar for 

implementering og oppfølging av bærekraftsmålene: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Regional_SDG_survey_final.pdf 
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Norge er også blant landene som vil delta i nasjonal gjennomgang av bærekraftsmålene i 

forbindelse med High-Level Political Forum (HLPF) i FN i New 11-20 juli i år: 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf  

For å lykkes med å nå målene hjemme og ute har vi følgende anbefalinger: 

 

1) Inkluderende partnerskap som involverer sivilsamfunnet  

Som det framgår av mål 17 og statsministerens redegjørelse i Stortinget i november er 

partnerskap nødvendig. Alle gode krefter kan bidra til å nå målene: privat og offentlig 

sektor, FN, akademia, politikere, sivilsamfunn og andre, inkludert kjente mennesker som 

kan nå ut til nye grupper, og også lokale ildsjeler. Det uavhengige sivilsamfunnet – 

kvinner, menn, ungdom - er ofte nærmere de sårbare og utfordringene, og kan bidra 

både som implementerende partner, som pådriver, til å mobilisere og til å skape blest så 

ikke målene glemmes.  

 

2) Strategi/handlingsplan  

Regjeringen bør raskt legge fram strategi og plan for hvordan den skal implementere 

bærekraftsmålene og følge opp i Norge og internasjonalt, i samarbeid med 

sivilsamfunnet og andre relevante sektorer. 

 

3) Årlig rapportering 

Vi oppfordrer regjeringen til å rapportere årlig på hva regjeringen gjør for å nå målene, 

både i Norge og gjennom blant annet utenriks-, miljø- og næringspolitikken. Dette er 

nødvendig for å vite om vi er på rett vei og gir også et viktig signal til andre land.  

 

4) Disaggregerte data  

Mange land mangler – eller nøler med å publisere – pålitelige data og statistikk om 

forholdene i eget land, særlig for de mest sårbare. Disaggregerte data trengs for å 

vurdere utfordringer og tiltak for å nå alle, inkludert kvinner, barn, de fattigste, 

minoriteter og marginaliserte. Disse dataene bør i størst mulig grad gjøres tilgjengelig 

for allmennheten, inkludert uavhengige journalister, forskere og sivilsamfunn som kan 

avdekke utfordringer og stille myndigheter og andre til ansvar. 

 

5) Samstemt politikk 

Norsk politikk må være samstemt og trekke i samme retning for bærekraftig utvikling, 

slik at man ikke gir med den ene hånden og tar med den andre. For å sikre dette foreslår 

vi at statsministerens kontor har overordnet ansvar for at bærekraftsmålene nås og at 

alle relevante departement og instanser involveres. 

 

6) Finansiering for bærekraftig utvikling 

Norge er et av verdens rikeste land. Det gir oss et stort ansvar, og samtidig store 

muligheter til å bidra til å nå målene, gjennom ulike økonomiske virkemidler hjemme og 

ute: 

 

Langsiktig bistand: Tilstrekkelig og langsiktig bistand er nødvendig for bedre å forstå, 

forebygge og redusere naturressursødeleggelser, klimaendringer, fattigdom, konflikt og 

andre forhold som driver folk på flukt.  

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf


 

Det må lønne seg å drive etisk: Handel, investeringer (inkludert i Oljefondet og gjennom 

statseide bedrifter) og annen økonomisk og næringsvirksomhet er avgjørende for å 

skape inntekter og arbeidsplasser som kan bidra til et reelt grønt skifte og en 

bærekraftig utvikling der mennesker og miljø tas vare på. For å hindre at slik økonomisk 

virksomhet ikke bidrar til det motsatte og undergraver bærekraftig utvikling trengs en 

kombinasjon av gulrot og pisk. Vi trenger en race to the top, ikke to the bottom. Vi må 

inspirere til innsats, men det kan ikke være frivillig å redde jorda. 

 

For finansiell åpenhet, mot skatteunndragelser: 

Grønne skatter og avgifter har potensiale til å både gi milliardinntekter og klimagevinst. 

Tilsvarende gjør skatteunndragelser, ulovlig kapitalflukt og korrupsjon at milliarder som 

kunne blitt brukt til å finansiere skole, utdanning og oppnåelse av bærekraftsmålene 

forsvinner ut av landet og inn i skatteparadiser. For å stanse dette kreves større 

finansiell åpenhet, blant annet utvidet land-for-land-rapportering, at både myndigheter 

og privat sektor stilles til ansvar, samt tettere samarbeid med relevante sektorer i og 

mellom land.  

Vi har ikke råd til å la være å nå bærekraftsmålene. Det norske sivilsamfunnet ser fram til å 

bidra. Lykke til i Davos denne uken og i det videre arbeidet! 

 


