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Innspill i forbindelse med Norges arbeid med UNEA 5 og et nytt rammeverk for biodiversitet. 

Fra Stakeholder Forum for a Sustainable Future 

2020 skulle bli superåret for miljø og biodiversitet. Naturen skulle feires i 2020. I stedet slo 
naturen hardt tilbake, og har gjennom koronapandemien minnet oss om nødvendigheten av å 
ta naturen på alvor.  

Stakeholder Forum https://stakeholderforum.org/ er et globalt nettverk, grunnlagt for 25 år 
siden, og har og har hatt mange oppdrag for FN. Vi jobbe med miljø, bærekraftig utvikling, 
godt styresett/ Good Governance, og den multilaterale sektoren. Og vi reflekterer holdninger 
til det globale sivilsamfunnet. Stakeholer Forum har i år et oppdrag for UNEP i forbindelse 
med UNEA 5 om opplæring av og informasjon til de ikke-statlige organisasjonene som 
arbeider med miljø og bærekraftsspørsmål. 

Arbeidet som pågår for FNs miljøforsamling og arbeidet for et nytt globalt rammeverk for 
natur, må tydeliggjøres, bli mer ambisiøst og forsterke hverandre gjensidig.  

Naturpanelet, IPBES må forsterkes, og sideordnes med klimapanelet. KLD bør arbeide for å 
gi disse to samme viktige politiske status, og deres arbeid må koordineres slik at deres 
programmer forsterker hverandre.  

Samtlige 20 Aiche mål er langt fra gjennomført. De må gjentas, oppgraderes og forsterkes. 
Globalt må disse målene koordineres med 2030 Agendaen. Dette bør også uttrykkes i UNEPs 
nye Medium Term Strategy. 

SF vil generelt støtte det arbeid som har pågått mht MTS arbeidet, og vil i særlig grad peke på 
innholdet i dokument av 28 august kalt Agenda Item 5: Consultation on the Medium-Term 
Strategy 2021- 2025 and Programme of Work and Budget 2022-2023. 

Den generell retningen på innholdet vil styrke det som er ett av hovedmålene til UNEA 5 – å 
binde samme sterkt UNEPs agenda i arbeidet for miljøet med arbeidet for hele 2030 
Agendaen. Vi mener at arbeidet med nature based solutions bør styrkes. 

Rettighetsspørsmålene må alltid holdes i hevd og konkretiseres i strategier og i 
implementeringen. Environmental Rights berører både arbeid i UNEP og i naturpanelet, og 
må forsterkes. Dette kan vises tydelig i arbeidet for generalforsamlingsresolusjon 73/333 også 
kalt the global pact for the environment. Det bør arbeides for bedre koordinering av 
rettighetsspørsmålet mellom CBD, MEAs, 2030 agendaen og Menneskerettighetsrådet. 
Arbeidet for environmental rights bør også reflekteres i MTS. 

 Vi vet at det såkalte «windos of opportunity for civl soceity» i mulitlaterale organisasjoner 
trues. Vi ser også at folk mange steder drepes i sitt arbeid for å beskytte og forsvare naturen 
og naturmangfoldet. Arbeidet til environmental defenders må gis bred plass i UNEPs arbeid, 

https://stakeholderforum.org/


og posisjonen til major groups, stakeholders and civil society må ikke bare strykes, men også 
utvides. Det er ønskelig at Norge øker den finansielle støtten til sivilsamfunnet i UNEP. 

I forbindelse med tåret for forskning om verdenshavene, mener Stakeholder Forum at UNEPs 
arbeid om plastforurensing av verdenshavene knyttes direkte opp mot dette 
forskningsarbeidet, men at arbeidet mot plastforsøpling blir liggende institusjonelt hos UNEP. 

UNEPs arbeid med Green Finance må videreføres og forsterkes, ta avtrykk av kunnskapen 
innen biodiversitet og de såkalte nature based solutions, og inkorporere krav og reguleringer 
fra EFs nylig vedtatte taksonomi for finansverdenen når det gjelder bærekraftig utvikling.  

Det kommende tiåret er utvidet med tre tiår – i perioden 2021 til 2030 skal vi gjennomføre  

 Et handlingens tiår for 2030 Agendaen. 
 UN Decade of Ecosystem Restoration (2021-2030) 
 UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030 

Resultatene fra disse tiårene må tydeliggjøres, kommuniseres, samordnes og implementeres 
og reflekteres i det nye naturrammeverket og i UNEPs MTS. 

UNEA 5 blir den første store miljøkonferansen i dette tiåret. I 2022 markers UNEP 50 med 
konferanse, i 2023 har vi UNEA 6. Forsterket av naturpanelets arbeid kan disse tre 
miljøkonferansene intensivere arbeidet for det globale miljøet 

Og mens vi nærmer oss avslutningen på UN Decade on Biodiversity, FNs Generalforsamling 
i den såkalte 75års deklarasjonen en tydelig understreking av at biodiversitet og bærekraft er 
nødvendig.  

KLD bør aktivt og inspirerende arbeide for at samtlige land i verden vedtar en nasjonal 
strategi for bærekraftig utvikling som hviler på et natur/miljøfundament.  

For Stakeholder Forum for a Sustainable Future 
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