
Innspill fra Holistisk Forbund 

Til Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) v. Nikolai Astrup 
Innspill til arbeidet med ny Nasjonal handlingsplan / ny Stortingsmelding om å nå FN´s bærekraftsmål 

Holistisk Forbund bygger i sin plattform på holisme og helhetstenkning. Dette innebærer en global 
etisk tenkning, en erkjennelse av at vi alle er en del av det globale samfunnet, og at vi har et ansvar 
for helheten. Vi mener at hensynet til naturen og helheten må settes foran profittbehov og 
maktbegjær, og vil verne om et etisk dyreholdøkologisk landbruk, miljøvennlig energi og økologiske 
byggemetoder.  

Vi er svært enige i at Norge har et stort ansvar for å bidra til måloppnåelse av bærekraftsmålene, 
både nasjonalt og internasjonalt. Vi lever i et samfunn med større ressurser enn de fleste andre land, 
noe vi mener også gir oss et større ansvar for helheten enn det enkelte andre land kan klare å ta. Vi 
vil at Norge skal være et foregangsland og en pådriver for samarbeid for å oppnå bærekraftsmålene 
internasjonalt, og samarbeide på tvers av offentlige og frivillige organisasjoner og institusjoner for å 
få det til.  

Vi stiller oss bak innspillene som kommer fra ForUM. 

Her er i tillegg ting vi er opptatt av: 
Bærekraftsmål 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 
- Ettergi gjeld til fattige land 
- Sette av økonomiske midler til, og støtte med veiledning, samarbeid og kompetanse for at fattige 
land skal kunne fokusere på å øke levestandarden og livskvaliteten for sine innbyggere. 
- Støtte og bygge opp fair trade handel 
- 
Bærekraftsmål 2: Utrydde sult 
- Sette av midler til bistand internasjonalt i akutte situasjoner 
- Gi støtte til utviklingsland med kunnskap, kompetanse og samarbeid, for at de skal kunne sikre egen 
matproduksjon og kunne ha en hensiktsmessig matdistribusjon 
- 
Bærekraftsmål 3: God helse 
- Dette henger blant annet sammen med kunnskap om, og det å få et riktig kosthold, trygghet og 
tilstrekkelige økonomiske midler 
- Det er en sammenheng mellom helse og utdanning, så her vil vi også at utdanning i alle 
befolkninger stimuleres 
- Gi konkret støtte til at personer i krise- og krigsrammede områder får psykisk og fysisk helsehjelp 
- Støtte og samarbeide med humanitære organisasjoner, særlig i fattige og kriserammede land 
- Arbeide for rettigheter og inkludering for personer med funksjonshemminger 
- 
Bærekraftsmål 4: God utdanning 
- Støtte andre land til å bygge opp egne kvalitativt gode undervisningstilbud, hjelpe til med å etablere 
gode digitale undervisningstilbud på tvers av land 
- Ta imot studenter fra fattige land som utvekslingsstudenter, for eksempel knyttet til at de etterpå 
skal klare å bygge opp egne helsetjenester, infrastruktur som det å bygge vanningsanlegg og veier i 
eget land, samfunnsplanlegging, journalistikk, antikorrupsjonsarbeid etc. 
- Stimulere studentutveksling innenfor studieprogram og samarbeid mellom studenter på tvers av 
land 
- Stimulere til internasjonalisering hjemme, slik som for eksempel Collaborate Online International 
Learning (COIL), der studenter samarbeider om problemstillinger på tvers av landegrenser. De kunne 



for eksempel samarbeide om FN´s bærekraftsmål i COIL. 
- 
Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene 
- Være en påtrykker internasjonalt, i forhold til at jenter må få rett til utdanning på lik linje med 
gutter 
- Bidra med kunnskap og veiledning om prevensjon 
- Være en pådriver for å hindre omskjæring av jenter 
- Arbeide for likeverdig tilgang og representasjon i samfunnsliv og politiske organer for personer av 
begge/alle kjønn 
- 
Bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold 
- Bidra til folkehelseopplysning som gjelder vann og sanitærforhold 
- Ta imot studenter fra fattige land, knyttet til at de etterpå skal klare å bygge opp infrastruktur som 
det å bygge vann- og avløpssystemer 
- Bidra med kompetanse og praktisk bistand 
- 
Bærekraftsmål 7: Ren energi for alle 
- Jobbe mot 0-utslipp nasjonalt og internasjonalt 
- 
Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
- Bidra med kunnskap, kompetanse og samarbeid, for utvikling av gode produkter i u-land, og bidra til 
fair trade handel 
- 
Bærekraftsmål 9: Innovasjon og infrastruktur 
- Ta imot studenter fra fattige land, knyttet til at de etterpå skal klare å bygge opp infrastruktur i eget 
land 
- Bidra med kompetanse og samarbeid 
- 
Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet 
- Internasjonalt være en pådriver for at alle, og særlig jenter får ta utdanning 
- Sikre mulighet til prevensjon, nasjonalt og internasjonalt 
- Bidra til at funksjonshemmede har et verdig liv og livskvalitet, og at de kan bidra i samfunnsliv og 
arbeid 
- 
Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn 
- Sikre grøntområder i byer, nasjonalt og internasjonalt 
- Sikre at vann- og avløpssystemer fungerer tilfredsstillende 
- 
Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 
- Ta imot studenter fra fattige land, knyttet til at de etterpå skal klare å bygge opp ansvarlig forbruk 
og produksjon i eget land 
- Bidra med kompetanse og samarbeid 
- Handle fair trade 
- 
Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene 
- Endre holdninger i Norge, som går ut på stadig økonomisk vekst 
- Forske på fornybar energi 
- Ta imot studenter fra fattige land, knyttet til at de etterpå skal klare å endre negativ klimautvikling i 
eget land 
- Bidra med kompetanse og samarbeid nasjonalt og internasjonalt 
- 
Bærekraftsmål 14: Liv under vann 



- Rydde strandområder og hav for forurensninger som plast, nasjonalt og internasjonalt 
- Ikke tillate at forurensing får renne ut i sjø og vann, nasjonalt og internasjonalt 
- 
Bærekraftsmål 15: Liv på land 
- Redusere bruken av miljøgiftige stoffer, bl.a. til ugras og skadedyrbekjemping 
- Redusere bruk av kunstgjødsel 
- Stoppe eller redusere forekomst av stråling 
- 
Bærekraftsmål 16: Fred og rettferdighet 
- Bidra konkret til fredsforebyggende arbeid 
- 
Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene 
- Være i kontinuerlig dialog landene imellom – om hvordan en kan oppnå målene 
- Samarbeid Folk til folk, og gi støtte til mellomfolkelige organisasjoner og nettverk 
- Samarbeide med frivillige organisasjoner i nasjonalt og internasjonalt 
- Stimulere til frivillig arbeid som går i retning måloppnåelse for bærekraftsmålene, nasjonalt og 
internasjonalt 


