
ForUM jobber for en 
samstemt politikk for 
bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmålene er 
rammen rundt 
arbeidet vårt.

Naturmangfold 
Ansvarlig 

næringsliv og 
investeringer 

Utviklings-
finansiering

Sivilsamfunnets
handlingsrom

ForUMs visjon er en demokratisk og fredelig verden i økologisk balanse, basert på 
rettferdig fordeling, solidaritet, og menneskerettigheter. 

FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ – STRATEGI 2021-2025

Vi kommuniserer strategisk: 
Relevant, interessant, løsningsorientert, pålitelig, engasjerende og 
innovativ kommunikasjon styrker ForUMs politiske påvirkningsarbeid.

Vi er kompetansemiljø og møteplass:
Et slagkraftig sivilsamfunn gjennom samarbeid og kompetansedeling på tvers av 
organisasjoner, fag, sektorer og land.

Vi skaper endring:
Endring gjennom å utvikle felles politikk og drive politisk påvirkning 
nasjonalt og internasjonalt.

Strategiske satsningsområder:

Klima



Samstemt politikk for bærekraftig utvikling

Vi er nå inne i handlingens tiår. Mangelen på samstemt politikk for bærekraftig utvikling er 
ett av de store hindrene for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Samstemthet innebærer 
både å se økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn i sammenheng, og at alle deler av 
politikken som føres støtter opp under en bærekraftig utvikling. Dette, i tillegg til 
prinsippet om at «ingen skal utelates», vil være viktig for alle ForUMs arbeidsområder 
framover.

Mål 1: Norske beslutningstakere og sivilsamfunnet har økt kunnskap om bærekraftsmålene 
og samstemthet, spesielt hvordan norske myndigheter og myndighetene i andre relevante 
land arbeider med dette.

Mål 2: Norske myndigheter har vedtatt en handlingsplan for arbeidet med 
bærekraftsmålene, som inkluderer måloppnåelse, sammenhenger og utfordringer, og 
etablert gode strukturer for oppfølgingen av denne.

Mål 3: Norge er en global pådriver og et foregangsland for arbeidet med 
bærekraftsmålene, inkludert gjennom gode rapporteringsrutiner og fokus på utfordringer 
knyttet til samstemthet. 

Rettferdig, tilstrekkelig og bærekraftig finansiering for utvikling

Rettferdig, tilstrekkelig og bærekraftig finansiering er en forutsetning for å kunne nå 
bærekraftsmålene, men verden er langt unna å oppfylle forpliktelsene fra Addis Abeba-
avtalen om finansiering for utvikling. Det haster å ta grep for å mobilisere mer ressurser.

Mål 1: Norske myndigheter er aktive og konstruktive i arbeidet med å få på plass globale 
strukturer som sikrer nasjonal ressursmobilisering og rettferdig finansiering.

Mål 2: Bærekraftig finansiering for utvikling står sentralt i norsk utviklingspolitikk.

Trygt handlingsrom for sivilsamfunn

Skal verden nå bærekraftsmålene og sikre at ingen utelates, er man avhengig av et sterkt 
sivilsamfunn globalt og nasjonalt. Samtidig er sivilsamfunnet under angrep og stadig 
sterkere virkemidler, som vold, drap, overvåking og strenge registreringskrav, tas i bruk.

Mål 1: Norsk sivilsamfunn har god kompetanse på sivilsamfunnets kår globalt og er en god 
alliert på tvers av sektorer.

Mål 2: Norske myndigheter er en sterk støttespiller og tydelig forsvarer av et fritt 
sivilsamfunn hjemme og ute.

Strategiske mål for 2021-2025
Overordnet mål: Norske myndigheter fører en samstemt politikk for bærekraftig utvikling

ForUM er et nettverk av rundt 50 norske sivilsamfunnsorganisasjoner, og er religiøst og partipolitisk 
uavhengig. Til sammen representerer vi et stort og kunnskapsrikt mangfold innen miljø, utvikling, 
fred og menneskerettigheter, med en stor del av Norges befolkning som medlemmer. Vi ønsker å 
stå sammen for å bruke tyngden, bredden og den samlede kunnskapen på en løsningsorientert 
måte til å fremme en rettferdig, fredelig og bærekraftig utvikling i verden. 



Klimarettferdighet

Klimakrisa truer matsikkerhet, vanntilgang, fred, fattigdomsbekjempelse, helsetilbud, 
skolegang, og naturmangfoldet over og under vann. Verden trenger ambisiøs 
klimahandling nå dersom vi skal klare 1,5-gradersmålet. Parisavtalen er ambisiøs og krever 
en enorm global klimadugnad der Norge må ta sin rettferdige del av ansvaret. 

Mål 1: Norge er i full gang med å bli et lavutslippsland, som tar sin rettferdige andel av 
innsatsen for å oppnå målene i Parisavtalen og er et foregangsland på nasjonale og 
internasjonale utslippskutt. Mål og forpliktelser er reflektert på tvers av sektorer.

Mål 2: Norske myndigheter har igangsatt ambisiøse og raske tiltak for rettferdig 
finansiering som vil gi høyere globale ambisjoner for utslippskutt og tilpasning, og bidra til 
å dekke tap og skade i Sør.

Mål 3: Norske myndigheter har god kunnskap om og strategier for å oppnå bærekraftige 
matsystemer og arealbruk globalt, som styrker bønder og fiskeres arbeidsvilkår og evne til 
å produsere ernæringsmessig sunn, miljø- og klimavennlig mat. 

Ansvarlig næringsliv og investeringer

Næringslivsinvesteringer kan være viktige drivere for bærekraftig utvikling, men kun hvis 
de skaper anstendige arbeidsplasser og tar hensyn til miljø og menneskerettigheter. 
Næringsaktører og investorer må holdes ansvarlig for sine bidrag til 
menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade, og forpliktes til å ta nødvendige grep for 
å begrense risikoen. 

Mål 1: Norske selskaper og selskaper med virksomhet i Norge lar hensynet til 
menneskerettigheter og miljø være førende for sin virksomhet. 

Mål 2: Norske investorer, inkludert Statens pensjonsfond utland og andre offentlige 
aktører, praktiserer åpenhet og prioriterer hensynet til menneskerettigheter og miljø i sin 
virksomhet. 

Naturmangfold

En million plante- og dyrearter er utryddingstruet, og tap av natur skjer raskere enn 
noensinne både på land og i havet. Skal vi sikre tilgang til mat og rent vann til alle, 
begrense global oppvarming, sikre god klimatilpasning og hindre konflikter, må vi stanse 
og snu tapet av naturmangfold.

Mål 1: Det er økt bevissthet blant beslutningstakere og i befolkningen om naturmangfold, 
trusler og løsninger for naturen og Norge er en konstruktiv og ambisiøs aktør i relevante 
internasjonale prosesser. 

Mål 2: Mål og forpliktelser i FNs konvensjon for biologisk mangfold og andre relevante 
avtaler på miljø er reflektert i norsk forvaltning på tvers av sektorer, i norsk utenrikspolitikk 
og bistand, og i norske aktørers handel med og virksomhet i andre land.



Kompetansemiljø og møteplass
ForUM skal styrke sivilsamfunnets arbeid med bærekraftig utvikling, gjennom     
samarbeid og kompetansedeling på tvers av organisasjoner, fag, sektorer og land.

o Vi skal jobbe helhetlig: ForUM-fellesskapet har kompetanse på alle bærekraftsmålene. 
Vi kan derfor utvikle helhetlige løsningsforslag, i tråd med Agenda 2030s intensjon. 
Sammen skal vi se både sammenhenger mellom de ulike bærekraftsmålene og 
dilemmaer som oppstår i arbeidet med å nå målene. 

o Vi skal spille på lag: ForUM skal være en møteplass for organisasjoner i Norge som 
jobber for en bærekraftig utvikling. Bredde- og prosesskompetansen i sekretariatet 
utfylles av spisskompetanse i medlemsorganisasjonene. Arbeidsgruppene skal være en 
arena for å utveksle kunnskap og erfaringer, samt utvikle politikk, strategier og fremme 
løsninger.

o Vi skal være utadvendte: For å styrke kunnskapsgrunnlaget og slagkraften er det 
avgjørende å også ha et godt samarbeid med andre aktører. ForUM skal videreutvikle 
samarbeidet med sivilsamfunn nasjonalt, regionalt og globalt, så vel som akademia, 
FN-organisasjonene, beslutningstakere og næringslivet.

Slik jobber vi for å nå målene

Endring
ForUM skal skape endring gjennom å utvikle felles politikk og drive politisk påvirkning  
nasjonalt og internasjonalt. Sammenhenger og samstemthet står sentralt i dette
arbeidet.

o ForUMs endringsarbeid skal bygge på politikk som medlemsorganisasjonene har 
utarbeidet sammen for å nå felles mål, med innspill fra eksterne kompetansemiljøer. 

o ForUM skal utarbeide bredt forankrede posisjonsdokumenter som former grunnlaget for 
ForUMs påvirkningsarbeid. Vår gjennomslagskraft skal styrkes gjennom samspill mellom 
medlemsorganisasjonene og sekretariatet basert på kunnskap, engasjement, tillit og 
respektfull meningsbrytning.

o Hovedmålgruppen for vårt felles påvirkningsarbeid er norske myndigheter og 
beslutningstakere. Vi skal være tilstede på de arenaer hvor norsk politikk utformes, 
utvikles og presenteres.

o ForUMs spisskompetanse på internasjonale prosesser og erfaring med å koordinere 
norsk sivilsamfunns innsats inn mot disse prosessene er en grunnplanke i arbeidet vårt. I 
strategiperioden vil prosesser knyttet til Agenda 2030, finansiering for utvikling, 
klimakonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold prioriteres.

Strategisk politisk kommunikasjon
ForUM skal nå ut med relevant, interessant, løsningsorientert, pålitelig, engasjerende og   
innovativ kommunikasjon.

o ForUMs kommunikasjonsarbeid skal fremme ny politikk, bidra til å få økt gjennomslag for 
ForUM-fellesskapets politikk, samt skape debatt og interesse for FNs bærekraftsmål og 
tema knyttet til disse. 

o ForUMs kommunikasjonsarbeid skal skje i nært samarbeid med medlemmene og bidra til 
at allmennheten får kjennskap til og engasjement for FNs bærekraftsmål og relaterte 
tematikker. Slik skal vi bidra til å danne en opinion som setter press på politikere og andre 
beslutningstakere til å handle.


