Til Bærekraftsminister Nikolai Astrup

Oslo, 30.11.2020

Regnskogfondets innspill til ny handlingsplan for bærekraftsmålene
Regnskogfondet synes det er svært positivt at regjeringen er i gang med arbeidet med en nasjonal
handlingsplan for bærekraftsmålene. En handlingsplan vil forhåpentligvis styrke planleggingen og
koordineringen av arbeidet med bærekraftsmålene som Riksrevisjonen nylig etterlyste i sin rapport.

Internasjonal måloppnåelse
Regnskogfondet vil spesielt understreke at avtrykkene norsk aktivitet setter i andre land, enten det
er gjennom handel, investeringer, bistand eller annen politikk, må være en del av en norsk
bærekraftstrategi.
Norges måloppnåelse handler også om vårt fotavtrykk i verden, og det nasjonale og internasjonale
arbeidet for bærekraftsmålene må derfor sees i sammenheng. Som regjeringen understreket i Meld.
St. 14 (2015–2016). Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold: "Aichi-målene er
internasjonale mål, men de forutsetter nasjonal handling. Selv om norsk innsats primært vil rettes
mot å nå målene nasjonalt, deltar vi i en globalisert verdensøkonomi. Vi har ansvar for den
påvirkningen norsk aktivitet forårsaker utenfor landets grenser som følger av handel og
investeringer. Innsatsen på disse områdene er derfor en viktig del av den nasjonale politikken for det
globale naturmangfoldet." og videre i kap 4.1: “Dette tilsier at også norske myndigheter, næringsliv
og interessenter har fokus på at norsk produksjon og forbruk (også i utlandet) er bærekraftig og
innen naturens tålegrenser. Statens ansvar for miljøkonsekvenser som oppstår i andre land er også
viktig”. 1
Mål om å gjøre Norge tropisk avskogingsfritt
Det er stor enighet om at FNs bærekraftsmål er uoppnåelige dersom man ikke stanser
klimaødeleggelsen og raseringen av naturmangfold, og at klimaendringer og naturødeleggelser er i
ferd med å undergrave de siste tiårenes framskritt når det gjelder redusert sult og fattigdom, bedre
helse og utdanning.
Bevaring av de tropiske regnskogene er avgjørende for å løse klimakrisen og naturkrisen.
Regnskogfondet mener at handlingsplanen bør inkludere en målsetning om å gjøre Norge tropisk
avskogingsfritt. Dette betyr å få på plass virkemidler som adresserer den indirekte påvirkningen
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Norge har på avskoging – gjennom vårt forbruk av varer og gjennom vårt næringslivs aktivitet i
utlandet.
For å oppnå dette må handlingsplanen:
- Stille krav ved lov til norske bedrifter og finansinstitusjoner om at deres produkter og
virksomhet ikke skal bidra til menneskerettighetsbrudd eller alvorlig miljøskade, inkludert
tropisk avskoging.
- Stille krav til at offentlige innkjøp skal være avskogingsfrie og ikke bidra til
regnskogsødeleggelse.
- Stille krav om at norske myndigheter kartlegger det norske fotavtrykket på regnskogen.
- Stille krav til at Statens Pensjonsfond Utland og Folketrygdfondet påser at deres
investeringer ikke medvirker til tropisk avskoging, degradering eller tap av naturmangfold.
- Støtte utvikling av bærekraftig norsk protein til fiske- og dyrefôr.

Styrke klima- og miljørettet bistand
Målene på klima og natur er noen av målene vi er lengst unna å nå, og Regnskogfondet mener at
handlingsplanen må kreve styrket innsats for klima og natur i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.
Det er stor enighet om at naturkrisen og klimakrisen forsterker hverandre, og at FNs bærekraftsmål
blir uoppnåelige dersom man ikke stanser ødeleggelsen av naturmangfold. På FNs naturtoppmøte i
september understreket Norge at “we must step up and increase action for nature, globally and at
home” og at “more resources must be mobilized for biodiversity conservation at the national and
global levels”.

Urfolk og leave no one behind
«Leave no one behind» er ett av de viktigste prinsippene i Agenda 2030. For å følge dette prinsippet
må Norge løfte blikket og se det nasjonale og internasjonale arbeidet for bærekraftsmålene i
sammenheng.
Urfolk er blant de mest marginaliserte og sårbare gruppene i verden, og er spesielt utsatte under
koronapandemien. Det fryktes nå at hele urbefolkningsgrupper i Amazonas vil utslettes. Urfolk og
lokalsamfunn er også en viktig del av løsningen for å ta vare på naturmangfoldet. Minst en fjerdedel
av jordas landområder eies eller brukes av urfolk, inkludert om lag en tredel av verdens landbaserte
naturvernområder.[1] Urfolk er over tid blitt en mindre fremtredende kategori av rettighetshavere
og målgruppe i utviklingspolitikken.
For å oppnå «leave no one behind» mener Regnskogfondet at handlingsplanen bør understreke at
urfolk bør prioriteres som målgruppe i norsk utviklingspolitikk.
Regnskogfondet stiller seg også bak innspillet fra Forum for utvikling og miljø.
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