9. november 2020

Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene
Digni takker for muligheten til å komme med innspill til den nasjonale handlingsplanen for
bærekraftmålene.
En nasjonal handlingsplan må samordne den norske innsatsen og rapporteringen, det gjelder
både det offentlige, bedrifter og næringsliv, organisasjoner og sivilsamfunn. Men innretningen
på handlingsplanen bør være slik at det vi gjør her hjemme henger sammen med det
internasjonale. Det har betydning for bærekraftsinnsatsen både nasjonalt og internasjonalt
hvordan norske bedrifter arbeider med målene, hva norske myndigheter beslutter, og den
innsatsen norsk sivilsamfunn gjør. Det gjelder ikke minst klima og miljø, spørsmål om ulikhet og
at vi opplever en verdensomspennende pandemi. Det rammer Norge nasjonalt hvis vi ikke løser
disse spørsmålene. Vi trenger en sterk nasjonal politikk for å få gjennomslag for dette
internasjonalt.
Samstemthet må være sentralt i handlingsplanen. Den innsatsen vi gjør for å nå
bærekraftsmålene må henge sammen. Det er viktig at ikke innsatsen på ett område nulles ut av
innsatsen på et annet. Derfor er det så avgjørende at innsatsen koordineres og handlingsplanen
ikke kun omfatter den positive innsatsen for å nå målene, men at planen også adresserer det
som kan motvirke måloppnåelsen og at det rapporteres på dette også. Planen må være realistisk
og ærlige hvis vi reelt skal bidra til nå bærekraftsmålene innen 2030.
Norge bør se til hvordan andre land arbeider for å nå bærekraftsmålene. Finland la frem en god
VNR på HLPF i sommer. De har klart å skape langvarig politisk eierskap og har inkludert
sivilsamfunn på en god måte i bærekraftsarbeidet. Tyskland har jobbet med bærekraftsmålene
gjennom mange år, har utviklet gode strukturer og har en helhetlighandlingsplan som følges opp
kontinuerlig. Viser til ForUMs notat med gode eksempler fra andre land.
Norske sivilsamfunnsorganisasjoner har en viktig funksjon for å nå bærekraftsmålene. Det
gjelder både det nasjonale og det internasjonale arbeidet som drives av norske aktører.
Sivilsamfunnet er ikke bare mottaker av midler, vi er en medspiller i arbeidet med å blant annet
bygge ned ulikhet. Norsk sivilsamfunn har nettverk som kan bidra, vi er framoverlente, tenker
nytt og kan nå sårbare mennesker og grupper som ellers står i fare for å utelates, jamfør
målsettingen i bærekraftsmålene om at ingen skal utelates. Dette gjelder både nasjonalt og
internasjonalt. Vi mener den internasjonale innsatsen for en bærekraftig utvikling som gjøres av
norsk sivilsamfunn, men også av bedrifter, næringsliv og andre virksomheter, bør reflekteres i
handlingsplanen. Den må stimulere norske virksomheter til internasjonal innsats. Dette ikke
minst må kunne rapporteres inn mot bærekraftsmål 17, samarbeid for å nå målene. Vi er i
samme båt. Det er nettopp dette som er sentralt i bærekraftsmålene og derfor må reflekteres i
planen.
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Digni har medlemsorganisasjoner som er store aktører i frivillighets-Norge. Det er viktig at
sivilsamfunnsaktører har en rolle inn i handlingsplanen og at det vises igjen det som gjøres
innenfor frivillig, diakonalt, utdanning, barnehager, institusjoner og ungdomsarbeid. Samtidig er
det viktig at sivilsamfunn nettopp er sivilsamfunn. Identitet og egenart som frivillige
organisasjoner må ivaretas. Vi må inkluderes, men ikke styres. Vi kan bidra, men sivilsamfunn
må samtidig bevare sin frihet og ikke bli behandlet som et instrument for at Norge skal nå
målene. Det må være et samarbeid. Sivilsamfunnsorganisasjonene har på samme måte som
staten forpliktet oss på bærekraftsmålene. Vi har en felles interesse av å nå 2030-agendaen.

Med vennlig hilsen

Hjalmar Bø
Generalsekretær

Digni er en paraplyorganisasjon for 20 norske kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner som driver med
langsiktig utviklingsarbeid i rundt 35 land. Dignis medlemmer jobber innen utdanning, helse, miljø og
klima, fred og forsoning og næringsutvikling.
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