
 

 

Innspill til plan for gjennomføring av SBSTTA 24 og SBI3  

           19. april 2021 

Takk for muligheten til å komme med innspill til planene og arbeidet med SBSTTA 24 og SBI 3. Vi tar til 

etterretning at det er besluttet at de kommende SBSTTA24/SBI3-møtene blir digitale, og de tiltakene som 

er gjort for å sikre best mulig gjennomføring og deltakelse jfr CBD Notification 2021-027 - Scenario Notes – 

SBSTTA 24 and SBI 3 sirkulert på fredag.  

Vi forstår at digital gjennomføring nødvendigvis vil kreve begrensninger i taletid for ulike grupper. Vi er 

likevel bekymret for at det vil bli svært lite taletid for sivilsamfunnsaktører i og med at det er satt av kort tid 

og vi kommer sist på listen over grupper som skal komme til orde. Ved forsinkelser risikerer man at 

taletiden blir ytterligere redusert.  

Den muligheten fysiske møter gir til uformelle samtaler med beslutningstakere utenom møtene er i praksis 

borte når møtene blir digitale, og innspill i de formelle møtene er dermed enda viktigere. Vi ber om at 

norske myndigheter følger godt med på hvordan dette utvikler seg gjennom møtene og at den norske 

delegasjonen tar til orde for å foreslå endringer i agendaene eller på andre måter sikre 

sivilsamfunnsdeltakelse dersom man ser at sivilsamfunn i liten grad kommer til orde.  

Vi ber om at norske myndigheter, for å ivareta reell og meningsfull medvirkning for ikke-statlige aktører, 

jobber aktivt for at sivilsamfunnsaktører kan bli gitt taletid tidligere enn agendaen indikerer dersom 

taletiden overskrides av andre og at tiden dermed ikke strekker til for å få med reel deltakelse fra 

sivilsamfunn. 

Som norske sivilsamfunnsaktører vil vi også be forhandlingsdelegasjonen om å prioritere en tett og løpende 

dialog med våre organisasjoner gjennom møtene som følger i de kommende månedene, og at 

delegasjonen etablerer en effektiv måte å gjennomføre dette på. Dette vil kunne kompensere for at 

mulighet til reell deltakelse og innflytelse i møtene har blitt innskrenket og vil gi oss anledning til å ikke 

bare bidra med faglige innspill, men også målbære viktige perspektiv fra våre samarbeidspartnere.  

 


