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Et levelig miljø er en menneskerett
Retten til et levelig og sunt miljø er avgjørende for at mennesker kan leve
gode liv. De siste årene har denne retten blitt diskutert i FNs
menneskerettskonvensjon, og FNs menneskerettighetsråd vedtok 8.
oktober 2021 en resolusjon som anerkjenner tilgangen til et sunt og
bærekraftig miljø som en universell rett.
Flere norske organisasjoner har mottatt henvendelser fra internasjonalt
sivilsamfunn om Norges rolle under møtene i FNs menneskerettighetsråd i
Genevè og i andre fora hvor retten til et levelig miljø har blitt diskutert. Her
kom det fram at Norge har fremstått lite konstruktive gjennom å ikke
uttale seg formelt og sendt signaler om at Norge ikke støtter resolusjonen.
Norge har spilt en svært viktig rolle i arbeidet for å anerkjenne
miljøforkjempere som menneskerettighetsforsvarere, og anerkjennelse av
retten til et levelig miljø er en naturlig videreføring av dette. Dette er en
rettighet som er sentral i et bredt spekter av sektorer, og FN-konvensjoner.
Både når det gjelder FNs klimakonvensjon, UNFCCC, og i FNs konvensjon
om biologisk mangfold, CBD, har Norge blitt oppfattet som tilbakeholdne
og lite positive i diskusjoner om retten til et levelig miljø.
Resolusjon 48/13 fra FNs menneskerettighetsråd, om “The human right to
a safe, clean, healthy and sustainable environment”, skal høyst sannsynlig
behandles i FNs Generalforsamling i nær framtid. Flere parter i ulike
forhandlingsløp har pekt på denne avstemningen som helt sentral for å gi
tyngde til vedtaket fra FNs Menneskerettighetsråd.
Sett i lys av Norges viktige rolle i arbeidet for å anerkjenne
miljøforkjempere som menneskerettighetsforsvarere, burde det være en
selvfølge at Norge bidrar konstruktivt i arbeidet med å etablere det som en
universell rettighet.

Derfor forventer vi at:
● Norge bidrar konstruktivt i diskusjonene under FNs
Generalforsamling sin behandling av resolusjonen om retten til et
trygt, rent, sunt og bærekraftig miljø
● Norge stemmer for resolusjonen om retten til et trygt, rent, sunt og
bærekraftig miljø
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