Oslo, 27. november 2020

Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene
Siden arbeidet med tusenårsmålene startet, har vi sett enorme fremskritt på mange områder.
Arbeidet med bærekraftsmålene viderefører dette, og tiåret vi nå er inne i er avgjørende for å
nå målet. Pandemien vi nå står inne i, har også ført til at vi har rykket flere steg tilbake. Vi er
helt nødt til å trappe opp innsatsen vår, tilgjengeliggjøre midler og alle må bidra for at vi skal
klare å nå målene.
Norge står i en unik posisjon til å kunne være ledende i store, internasjonale
omstillinsgprosessen, spesielt i overgangen fra fossil til grønn energi. Oljefondet er verdens
største statlige investeringsfond, og vi eier over 1% av alle verdens aksjer. Dette gir oss mange
muligheter, men også et stort ansvar for å bidra aktivt til at vi når bærekraftsmålene her
hjemme, men også internasjonalt.
En tilgjengelig handlingsplan som tar ungdom på alvor
Handlingsplanen må være et aktivt dokument som kan benyttes som et verktøy av alle aktører
som skal bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene. Handlingsplanen må derfor bruke et språk
som gjør den tilgjengelig og forståelig, med tydelige oppfordringer og tiltak. Dette vil gjøre
arbeidet med å nå bærekraftsmålene enklere, fordi alle perspektiver fra ulike grupper i
samfunnet blir løftet frem. Et forslag til et tiltak som bidrar til dette, er å lage en digital
verktøykasse som tilhører handlingsplanen. Et eksempel på dette er United Network of Young
Peacebuilders, som utarbeidet dette på bakgrunn av UNSCR2250. Dette gjør resolusjonen til et
bruksdokument for ungdom og skaper eierskap i målgruppen.
Vi stiller oss også bak LNU sitt skriftlige innspill på punktene om reell ungdomsmedvirkning. I
Parisavtalen brukes Action for Climate Empowerment (prinsipper for medvirkning i klimasaken):
utdanning, skolering, bevisstgjøring, aktiv deltakelse, tilgang på informasjon og internasjonalt
samarbeid.
Handlingsplanen bør la seg inspirere av disse punktene og verktøykasse-modellen, slik at
ungdom forstår, tar eierskap til og engasjerer seg i arbeidet for oppnåelse av
bærekraftsmålene. Slik sikrer vi reell ungdomsmedvirkning. Handlingsplanen må se på ungdom
som nøkkelaktører for å oppnå bærekraftsmålene.
Det må legges inn ressurser for å sikre forankring både nasjonalt og lokalt i arbeidet med
handlingsplanen. Aktører på lokalt nivå må også ha eierskap til handlingsplanen, og kunne sette
den til verks i sine nærområder.

Rapportering, samstemthet og internasjonal solidaritet
Vi støtter Forum sitt innspill og understreker at rapporteringen må være helhetlig, tidfestet og
med tallfestede målsetninger og tiltak. Hvis rapporteringsmekanismene ikke er gode nok, blir
det utfordrende å holde aktører ansvarlige for at målene blir nådd. Rapporteringen må også
skje på tvers av departementer og sektorer for å sikre samstemthet. Områdene der vi ser størst
utfordring her, er forbruk og produksjon, samt arbeidet for å stoppe klimaendringene.
Det er særlige hensyn som må tas når det gjelder samstemthet mellom olje- og
energidepartementet og klima- og miljødepartementet. Derfor bør det spesifikt settes fokus på
at SPUs investeringer skjer i tråd med viktige internasjonale målsettinger som bidrar til
oppnåelse av bærekraftsmålene.
Et av de viktigste prinsippene bak arbeidet med bærekraftsmålene er «Leave No-one Behind».
Handlingsplanen må gjenspeile internasjonal solidaritet, og at Norges rolle internasjonalt ikke
eksisterer i et vakuum, men at vår politikk får konsekvenser for de som rammes hardest av
urettferdige strukturer i det internasjonale samfunnet.
Finansiering av bærekraftsmålene
Norge må sørge for at omfattende finansiering sikres til implementering av bærekraftsmålene i
lav- og mellominntektsland. Tilstrekkelig finansiering er avgjørende dersom oppnåelsen av
bærekraftsmålene skal bli en realitet, og dette må også komme til syne i en nasjonal
handlingsplan. Financing for Development-prosessen må intensiveres på globalt nivå, og Norge
må gå foran som et godt eksempel på et høyinntektsland med ansvar for å mobilisere disse
ressursene. Norge må jobbe for at FN kan utvikle systemer for internasjonal skattlegging av ulik
karakter med mål om global finansiering av viktige fellesgoder og velferdsordninger.
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