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Notat        Narvik, 30.11.2020 

 

Høringsuttalelse Handlingsplan for bærekraftarbeidet i Norge 

Norge har spilt en stor historisk betydning for miljøbevegelsen i verden. Det kan vi blant 
annet lese om i boka «The Power of Pherifery – How Norway become an Environmental 
Pioneer for the World», skrevet av professor Peder Anker ved New York University.  

Nasjonalfjellet Stetinden er stedet hvor de naturvennlige bærekraftpionèrene Arne Næss, 
Nils Faarlund og Sigmund K. Setreng ble inspirert sommeren 1966. Denne historien har 
kraft i seg til å bli en del av Norges bærekrafthistorie. 

Narvik kommune har nylig initiert «Utviklingsprosjektet Stetinden», et bærekraftprosjekt 
hvor hovedmålet er å gjøre nasjonalfjellet Stetinden til et internasjonalt symbol for 
bærekraft og naturvennlighet.  

Våre innspill er først og fremst knyttet til målgruppe og innretningen av den 
nasjonale handlingsplanen.  

Målgrupper:  

Vi mener at planen må være både samlende og informativ. At den kan leses av mange 
målgrupper. Ikke minst for de unge som gjennom Fagfornyelsen skal jobbe med 
bærekraftig utvikling i skolen.  

At den forteller historien om hvem vi nordmenn er og hvordan vi har blitt slik, forut 
fremtidsbilde 2030 som regjeringen ser for seg.  

Innretning:  

Allerede i 2008 ble Stetinderklæringen skrevet, av råd for øko-filosofi. Det er en erklæring 
som tar opp i seg 11 av de 17 bærekraftmålene. Denne bærekrafterklæringen kan bli 
hele Norges bærekrafterklæring.  

Gjennom å anvende Stetinderklæringen i handlingsplanen er det mulig å etablere en felles 
forståelse og motivere hele befolkningen til å ta bærekraftige valg. Erklæringen står for en 
verdibasert tilnærming.  

Det ligger en handlingsbasert forpliktelse ved å underskrive Stetinderklæringen, og som i 
seg selv er en symbolsk handling. Det kan for eksempel være en del av presentasjonen av 
planen.  

Og at dette arbeidet må vi gjøre sammen.  

Stetinderklæringen 
 

http://www.stetinderklæringen.no/
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Vi har etter hvert forstått 
at vår levemåte har skjebnesvangre konsekvenser for 

natur og mennesker og dermed alt liv på jorden. 

De utfordringer vi står overfor som enkeltmennesker og som fellesskap, 
er ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. De handler om 
verdier og om vår grunnleggende selvforståelse som mennesker. 

Vi erkjenner at 
Natur og menneske utgjør en helhet og et skjebnefellesskap: 

Naturen er kulturens hjem 
Livet handler om de forhold vi er vevet inn i: 

Alt liv er liv i avhengighet 
Naturverd og menneskeverd er på det nærmeste forent: 

Det vi gjør mot naturen, gjør vi mot oss selv 

Det finnes intet annet liv enn det sårbare og derfor alltid truede liv 
Engasjementet for naturen er også et engasjement for økt rettferdighet: 

Vår levemåte rammer særlig den fattige delen av jordens befolkning, 
urbefolkningene og generasjonene som kommer etter oss 

Vi vil 
Arbeide for en fornyet forståelse 

av forholdet mellom natur og menneske 

La denne forståelsen prege våre valg, 
både som enkeltmennesker og som fellesskap 

Finne gleden ved å leve naturvennlig: 

Det finnes ingen vei til naturvennlighet, naturvennlighet er veien! 

Menneskets muligheter er store, både til å skape og legge øde. 
Vi vil i denne skjebnetid vise ansvar og forplikte oss 

til en tenke- og levemåte som tjener livet. 

Jeg/vi vil arbeide for å innfri Stetinderklæringen! 

https://youtu.be/umXwCRh5PoU og www.stetinderklæringen.no  

Lykke til med det videre arbeidet. Vi er med!  

 

Tone-Beathe Øvrevoll 
Prosjektleder 
Futurum AS 
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http://www.stetinderklæringen.no/

