Innspill til handlingsplan om bærekraftsarbeidet i Norge
Innspill fra Junior -og Barneorganisasjonen Juba

Vi vil takke Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup for initiativet til innspillsrunden i
forbindelse med arbeidet med en handlingsplan for Bærekraftsmålene i Norge. Vi støtter planen og
fremlegger her våre innspill.

Målgruppe
Junior -og Barneorganisasjonen en frivillig organisasjon som arbeider for å redusere alkohol- og
narkotikabruken i samfunnet, for å lære barn demokratisk deltakelse og for å bidra til en mer rettferdig
fordeling av godene i verden.
Derfor er det viktig for oss å:
•

•

Forklare og tilgjengeliggjøre bred informasjon om handlingsplanen og bærekraftsmålene for
barn og ungdom og aktører som jobber for og med denne gruppen, i skolen, i fritidstilbud
m.m.
Vi mener at barn og ungdom skal ha en reell, opplevd mulighet til medvirkning i arbeidet med
handlingsplanen. Juba ønsker derfor å gi denne gruppen en tydelig røst, eierskapsfølelse til
demokratiske prosesser og rom for utvikling av ansvarsfølelse.

God helse og livskvalitet
Vi mener at det er en klar sammenheng mellom delmål 3, God helse og livskvalitet, og
rusforebygging.
Barn og unge har rett til en trygg oppvekst fri for skadelig rusbruk.
For at barn skal utvikle seg til deltagende, friske og funksjonelle mennesker er det avgjørende å
motvirke oppvekstkår preget av eget eller andres rusbruk.
Rusrelaterte skadevirkninger, enten det er fysisk, psykisk eller som følge av andre sosiale utfordringer,
er et samfunnsproblem. Både individuelle skjebner og nasjonaløkonomi rammes. Samtidig er dette
utfordringer vi faktisk har anledning til å kontrollere som samfunn. Juba mener derfor at tilstrekkelige
tiltak mot skadelige konsekvenser av rus er avgjørende for å ivareta befolkningens helse og velferd.
Det vil i sin tur gi betydelige sosial gevinst og samfunnsøkonomiske besparelser.

Utrydde fattigdom
Tilbud om meningsfulle fritidsaktiviteter for alle barn og unge, uavhengig av familiens økonomi, gir
dokumenterbart positiv virkning for individ og samfunn . Vi mener tiltak som Fritidskortet er et
treffsikkert og nødvendig verktøy som både må videreføres og videreutvikles; det har
integreringseffekt, jevner ut forskjeller og forebygger utenforskap.

Juba er medlem i LNU og støtter for deres 5 prinsipper for medvirkning
1. Selvstendighet: Ungdom må selv få velge hvilke saker de ønsker å engasjere seg i. Ungdom har rett
til å bli hørt i alle beslutningsprosesser som angår dem, og i beslutningsprosesser som angår tema der
ungdom er engasjert. Prosesser der unge er med på like vilkår med voksne gir reell innflytelse.
2. Representasjon: Ungdom må selv få velge sine egne representanter, og disse representantene må stå
til ansvar overfor andre unge, slik som i den demokratiske barne- og ungdomsfrivilligheten.
3. Kompetanse: Ungdom må anerkjennes som en faglig ressurs med nødvendig ekspertise som andre
ikke kan erstatte.
4. Informasjon: Medvirkningsorganer for unge må ha tilgang på all relevant informasjon slik at de kan
sette seg inn i alle saker som angår ungdom.
5. Kontinuitet: Ungdom må kunne medvirke i alle ledd av den politiske prosessen. Enkeltstående
arrangementer og prosesser som ikke har en forankring noe sted gir ikke medvirkning.

I Juba har vi som mål å delta aktivt i arbeidet med å oppnå bærekraftmålene gjennom:.
•
•
•

Konkrete varierte tiltak som er tilgjengelige for eller inkluderer barn og unge
Initiativ og prosjekter som vekker interesse og forståelse for bærekraftprinsippene hos barn og
unge og de voksne som jobber med gruppen.
Aktivt planlegge for og ansvarlig forvalte det økonomiske handlingsrommet eksisterende og
fremtidige støtteordninger tillater.

Vi ser fram til å delta og følge med på arbeidet med bærekraftsmålene.

Med vennlig hilsen
Eli Katarina Kjønsberg
Daglig leder, Junior – og Barneorganisasjonen, Juba.

