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Til: Norges ambassadør til FN, Mona Juul 
Kopi: Marianne Loe, Daniel Gimenez, Arvinn Gadgil 

          Oslo, 31.01.2019 
 

Forespørsel om møte med FN-delegasjonen i april om finansiering for utvikling  

           

Kjære ambassadør Mona Juul,  

Gratulerer med ny stilling som Norges ambassadør til FN. På vegne av våre 50 norske 

medlemsorganisasjoner koordinerer Forum for utvikling og miljø (ForUM) arbeid knyttet til FN-

avtalene om bærekraftsmålene, klima og finansiering for utvikling. Vi følger Norges innsats i FN 

med interesse, også nå når Norge skal ta over formannskapet i ECOSOC. Vi ber med dette om et 

møte med Norges faste FN-delegasjon i New York i forbindelse med ECOSOCs Financing for 

Development Forum i New York 15.-18. april 2019, der norske organisasjoner deltar.  

Bærekraftsagendaen fra 2015 er et ambisiøst, men gjennomførbart veikart for å avskaffe 

fattigdom, på en bærekraftig måte. Addis Ababa Action Agenda, som jo ble forhandlet fram med 

Norge ved rore, er et svært viktig rammeverk for å sikre finansiering for å nå målene.  

Det er bare 11 år igjen til 2030, men verden er fortsatt langt unna å nå målene og å sikre 

finansiering. For å lykkes trengs fortsatt bistand, samtidig som landene må mobilisere mer 

økonomiske ressurser selv. For å øke disse inntektene må det internasjonale samfunnet enes om 

skatteregler som også ivaretar utviklingslands interesser, og utviklingsland må støttes i å styrke 

sine skattesystemer. I dag er et høyt antall utviklingsland faretruende nær en ny gjeldskrise og 

bruker store deler av sine offentlige budsjetter på å nedbetale lån. Dette skjer samtidig som 

enorme summer forsvinner ut av landene gjennom ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelser.  

Vi håper på en mulighet til å diskutere Norges innsats og prioriteringer for finansiering for 

utvikling med den faste norske delegasjonen.  

 

Vennlig hilsen  

(sign.) 

 

 

Borghild Tønnessen-Krokan     Ingrid Rostad 

Daglig leder (avtroppende)     Rådgiver for utviklingsfinansiering 

        Påtroppende fungerende leder 
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