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Innledning
Vi har vært vitner til fantastiske framskritt de siste tiårene.
Fattigdommen har blitt halvert. Færre blir smittet av farlige
sykdommer. Flere jenter går på skole. Det er økende oppslutning
om fornybar energi. Dette gir håp og viser at det nytter å arbeide
for en bedre verden.
Samtidig står både mennesker og miljø overfor svært alvorlige
trusler.
Rekordmange mennesker flyktet i 2016 fra hjemmene sine[1]
som følge av krig, vold, undertrykkelse, ekstremisme, klima
endringer, fattigdom og naturkatastrofer. Forskjellen mellom
mennesker som lever i fattigdom og rikdom er fremdeles enorm,
og øker stadig. Naturen vi er avhengige av, ødelegges. Fortsetter
vi som nå, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050[2]
og regnskogen vil forsvinne. Og, ikke minst: Klimaet endrer seg
raskere enn antatt og truer tilgangen til mat og vann – ja, hele
vårt livsgrunnlag.
For å stanse klimaendringene og ta vare på miljøet må vi om
stille oss, kutte utslipp av klimagasser raskt og komme ned til
null utslipp på få tiår. Dette vet politikerne godt. Likevel er det et
stort sprik mellom hva de sier og hva de gjør, også i Norge.
I 2015 ble verdens ledere enige om tre meget viktige avtaler
for jordas framtid: Klimaavtalen i Paris, FNs bærekraftsmål, og
avtalen om Finansiering for utvikling. Alle land har forpliktet seg
til å nå bærekraftsmålene innen 2030. Holder vi det vi har lovet,
har vi snudd utviklingen i en bærekraftig retning.
Tross disse avtalene, i 2016 ble det tydeligere at verden er
splittet. Demokratiet er under press, og ekstremisme og popu
lisme er på frammarsj. Det kommer til å bli krevende å begrense
den globale oppvarmingen til halvannen til to grader, ikke minst
dersom USAs nye president holder valgløftene sine.
Vår generasjon er den første som kan utrydde ekstrem fattig
dom, og den siste som kan stanse livstruende klimaendringer.
Det krever politisk vilje, tillitsskapende arbeid, kunnskap, mobi
lisering og samarbeid på tvers av fag og sektorer. Ingen av oss
kan klare dette alene.
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Dette vil Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske
organisasjoner, jobbe for i fellesskap. Sammen har vi fulgt
arbeidet med bærekraftsmålene, og samlet har vi kompetanse
på alle de 17 målene.
I år er det 30 år siden Brundtlandkommisjonens rapport Vår
felles framtid, satte “bærekraftig utvikling” på verdens agen
da. Vår felles framtid er også Forums felles fortid: Vår forløper,
Felles-kampanjen for jordas miljø og utvikling, ble opprettet
samme år, for å skape folkelig engasjement for Brundtland
kommisjonens anbefalinger.
Bærekraftig utvikling innebærer å imøtekomme dagens be
hov, uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til
å få dekket sine.
Hvor står dette arbeidet i dag? Hvor godt er arven etter
Brundtlandkommisjonen forvaltet? Hva kan gjøres?
Her følger de årlige, tverrfaglige anbefalingene fra 50 norske
organisasjoner til hvordan bærekraftsmålene kan nås av og i
Norge. I redaksjonen har sittet representanter for WWF Verdens
naturfond, FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål),
FORUT (Solidaritetsaksjon for utvikling), SLUG (Nettverk for rett
ferdig gjeldspolitikk), og Forum (Forum for utvikling og miljø).
I tillegg har mange flere organisasjoner bidratt. Anbefalingene
deles med norske myndigheter før gjennomgangen av bære
kraftsmålene i FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLFP)
i New York i juli 2017, og før G20-toppmøtet samme måned, der
Norge deltar som gjesteland.
God lesning og lykke til!

Borghild Tønnessen-Krokan
Daglig leder
Forum for utvikling og miljø

[1] Flyktninghjelpen 2016. Flyktningregnskapet 2016.
[2] World Economic Forum og Ellen MacArthur Foundation 2016. Rapporten The New
Plastics Economy: Rethinking the future of plastics som ble lansert i januar 2016. Den viser
at minst åtte millioner tonn plast årlig ender opp i havene verden over, og det meste
er engangsemballasje. Hvis tendensen fortsetter, vil det være mer plastavfall enn fisk i
verdenshavene i 2050, målt i vekt.
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Overordnede
anbefalinger
Bærekraftsmålene er sammenvevde. For å klare å utrydde ekstrem fattigdom (mål 1) må alle mennesker få
dekket behovet for nok mat (mål 2), vann og sanitær
(mål 6), et trygt og godt bomiljø (mål 11) og god helse
(mål 3). Dette gjelder også kvinner (mål 5). Tilgang
til ren energi (mål 7) og annen infrastruktur (mål 9),
utdanning (mål 4) og anstendige jobber (mål 8) er
nødvendig for å redusere ulikhet (mål 10) og skape
inkluderende grønn vekst (mål 8). For å sikre liv på
land (mål 15) og under vann (mål 14), og å stanse
farlige klimaendringer (mål 13), må vi produsere og
konsumere bærekraftig (mål 12). Ødelegger vi økosystemene når vi ingen mål. Fredelige og rettferdige
samfunn (mål 16) er også en forutsetning for å nå alle
de andre målene, og for dette trengs bredt partnerskap, samstemthet og god finansiering (mål 17). Nå
må Norge og andre land omsette ord til handling.
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FNs høynivåforum i New York (HLPF) for bærekraftig
utvikling skal gjennomgå bærekraftsmålene i juli
hvert år. Norge var blant de første landene som rap
porterte frivillig i 2016. Statsminister Erna Solberg
leder også FNs pådriverarbeid for bærekrafts
målene. Norge rapporterte over nasjonalbudsjettet
og vil også rapportere i 2017. Det er positivt.
Temaet for høynivåforumet i 2017 er “Eradicating
poverty and promoting prosperity in a changing
world”. Bærekraftsmålene som skal gjennomgås i
2017 er utrydde fattigdom (mål 1), utrydde sult (mål
2), sikre god helse (mål 3), likestilling mellom kjøn
nene (mål 5), innovasjon, energi og infrastruktur
(mål 9), liv under vann (mål 14) og finansiering for
utvikling (mål 17). Flere av disse målene er priori
terte av Norge, inkludert global helse, likestilling,
jobbskaping og sunne hav.
Noen av disse prioriteringene løftes også av Norge i
G20, der Norge er gjesteland i år. Forums anbefalinger
er dermed også aktuelle for Norges innsats i G20.
Flere stortingsmeldinger som kom fra regjeringen
i månedsskiftet mars–april 2017 og ble behandlet i
Stortingets vårsesjon 2017, før stortingsvalget:
Stortingsmeldinger om bærekraftsmålene og lang
siktig utviklingspolitikk, om havet, om Oljefondet,
og om veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken.
Forum har gitt innspill til alle disse stortings
meldingene. I tillegg kommer Perspektivmeldingen
2017, og Stortinget har dessuten bedt regjeringen
om en stortingsmelding om hvordan Parisavtalen
om klima skal oppfylles.
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Anbefalinger til organisering
av arbeidet:
Her følger forslag til hvordan Norge bør gå
fram for å implementere bærekraftsmålene:

1. Lag en trinnvis plan og strategi:
Målene skal nås innen 2030. Som Forum påpekte da målene ble vedtatt i 2015, er det nødvendig med
en plan. Denne bør være mest mulig tverrpolitisk, være trinnvis med milepæler, og bygge på en helhetlig
analyse av behov for tiltak for å nå Norges del av målene. Forum er veldig glad for at regjeringspartiet
Høyre i det nye partiprogrammet for 2017–21 endelig har forpliktet seg til dette: “Arbeide for å nå FNs bære
kraftsmål og utarbeide en plan for hvordan Norge kan nå disse målene.” Med unntak av Fremskrittspartiet
nevner nå alle partiene bærekraftsmålene i sine partiprogram. Stortingsflertallet understreker også dette i
innstillingen til utviklingsmeldingen (juni 2017): “Flertallet forutsetter at regjeringen også forelegger Stor
tinget en plan for hvordan Norge vil gjennomføre bærekraftsmålene, nasjonalt og internasjonalt.”

2. Bredt samarbeid – også med sivilsamfunn
Ved utarbeiding, gjennomføring og revidering av en plan for å nå bærekraftsmålene, må relevante aktører
involveres i ulike roller: Stortinget, sivilsamfunnet, næringslivet, akademia og andre som kan bidra til at
målene nås. Sivilsamfunnet er ofte nærmere de sårbare og problemene, og bidrar til at målene nås både
som partnere, pådrivere, vaktbikkjer og førerhunder. Den nasjonale planen bør forankres gjennom et bredt
tverrpolitisk samarbeid med sivilsamfunnet og med andre aktører, for å sikre langsiktighet og en stø kurs
mot 2030. Selv om den årlige statsbudsjettbehandlingen vil være avgjørende for planleggingen, er det
behov for flerårige, langsiktige planer.
Stortingsflertallet, i innstillingen til utviklingsmeldingen (juni 2017), savner tydeligere mål og virke
midler for å fremme en samstemt utviklingspolitikk og understreker betydningen av sivilsamfunnets rolle
i utviklingspolitikken.
I Sverige har man for eksempel utnevnt en delegasjon med representanter og eksperter fra forskjellige
deler av samfunnet som skal lage en nasjonal plan for oppnåelse av målene [3]. Dette er en interessant
arbeidsmodell.

3. Årlig, offentlig rapportering
Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en årlig, offentlig rapport for gjennomføringen av bærekrafts
målene. Regjeringen har siden 2016 rapportert over nasjonalbudsjettet. Som vi har påpekt er dette meget
positivt. I rapporten bør det framgå hvordan Norge ligger an og hva regjeringen gjør for å nå målene, både
i Norge og gjennom blant annet utenriks-, miljø- og næringspolitikken. Rapportene må gjøres offentlig
[3] http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/
regeringen-tillsatter-delegation-for-sveriges-genomforande-av-agenda-2030/
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tilgjengelig. Sivilsamfunnet må inviteres med i rapporteringsprosessen, med mål om
å skape en felles forståelse av status og prioriteringer. For å kunne vurdere Norges
framgang i forhold til bærekraftsmålene, spesielt nasjonalt, trengs det klarhet rundt
hva som er utgangspunktet. Regjeringen må derfor sørge for å etablere en baseline
med klare beskrivelser, som gjør det mulig å måle endringer og foreta nødvendige
justeringer underveis mot 2030.

4. Samstemt politikk for utvikling
De globale utfordringene henger sammen. Derfor må tilnærmingen være integrert, hel
hetlig, tverrfaglig og tverrsektoriell. Norges og andre lands politikk må være samstemt
og trekke i samme retning for en bærekraftig og inkluderende utvikling, slik at man ikke
gir med den ene hånden og tar med den andre og i verste fall risikerer å undergrave
norsk politikk.
Det norske Oljefondet investerer fortsatt langt mer i virksomhet som ødelegger
regnskogen enn regjeringen bidrar økonomisk for å finansiere regnskogsbevaring.
Tilsvarende investerer Oljefondet i skatteparadiser som regjeringen forsøker å
bekjempe, norsk oljevirksomhet bidrar til klimaendringer regjeringen vil stanse, og
regjeringen arbeider for menneskerettigheter og fred, samtidig som den tillater norsk
eksport av militært materiell til undertrykkende land som Saudi-Arabia, som anklages
for krigsforbrytelser i Jemen.

5. Gjennomgående prioritering av reduksjon av ulikhet
Resultater på de ulike målområdene kan undergraves, dersom de økonomiske
forskjellene fortsetter å øke. Derfor må regjeringen gjennomgående vise til hvordan
den tar hensyn til ulikhet i makt og til hvordan innsatsen bidrar til å redusere ulikhet
både mellom land, grupper i land, og mellom kvinner og menn. Dette må gjenspeiles
i rapporteringen.

6. Gjør bærekraftsmålene kjent
For at bærekraftsmålene skal nås, er det vesentlig at folk kjenner til målene, at de er
universelle og også gjelder Norge. Derfor er det positivt at statsminister Erna Solberg
leder en pådrivergruppe med kjente mennesker som kan bidra til å skape blest om
målene. Bærekraftsmålene er den viktigste strategien verden har satt for fattigdoms
bekjempelse og bærekraftig utvikling, og de må gjøres kjent gjennom skoleverket,
offentlig debatt og informasjonsarbeid. Sivilsamfunnet med flere bidrar til kunnskap
og opplyst debatt, og til at flere får kjennskap til målene.

7. Finansiering for bærekraftig utvikling
Norge er et av verdens rikeste land. Det gir oss et stort ansvar for, og samtidig store
muligheter til, å bidra til å nå målene, gjennom ulike økonomiske virkemidler, hjemme
og ute. Gjennom Agenda 2030 og Addis Ababa Action Agenda er Norge forpliktet til
ambisiøse tiltak for å styrke finansiering for bærekraftig utvikling.
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Norge bør

•

sikre langsiktig bistand som er nødvendig for bedre å forstå, forebygge og redusere
ødeleggelse av naturressurser, klimaendringer, fattigdom, konflikt og andre forhold
som driver folk på flukt. Flyktningkrisen krever ekstraordinære midler – friske
midler – som ikke må tas fra langsiktig bistand.

•

sikre at det lønner seg å drive etisk og ansvarlig: Handel og investeringer, herunder
Oljefondet og statseide bedrifter, må drive i tråd med globale normer. Dette er
avgjørende for å skape inntekter og arbeidsplasser som kan bidra til et reelt grønt
skifte og en bærekraftig utvikling, der mennesker og miljø tas vare på. For å hindre
at slik økonomisk virksomhet ikke bidrar til det motsatte og undergraver bærekraftig
utvikling, trengs en kombinasjon av gulrot og pisk. Norge trenger et “race to the
top”, ikke “to the bottom”. Regjeringen må inspirere til innsats, samtidig som at den
må hindre virksomhet som ødelegger jordkloden.

•

påse at næringslivet følger internasjonale retningslinjer og standarder for ansvarlig
næringsliv, slik som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettig
heter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Regjeringen må sette
av ressurser til gjennomføring av handlingsplanen for UNGP, slik at for eksempel
en koordinert veiledertjeneste for bedrifter kan iverksettes. Videre bør Norge støtte
internasjonale forhandlinger om en FN-traktat for næringsliv og menneskerettig
heter, og innføre obligatorisk aktsomhetsvurdering for menneskerettighetsbrudd
for alle relevante norske selskaper. Bedrifter som mottar økonomisk støtte fra eller
inngår i partnerskap med norske myndigheter, har et særskilt ansvar for å gjennom
føre aktsomhetsvurderinger.

•

iverksette tiltak for større finansiell åpenhet og hindre skatt- og kapitalflukt:
Grønne skatter og avgifter har potensiale til å både gi milliardinntekter og klima
gevinst. Mot dette gjør skatteunndragelser, ulovlig kapitalflukt, hemmelighold og
korrupsjon at milliardinntekter som kunne blitt brukt til å finansiere skole, utdan
ning og oppnåelse av de andre bærekraftsmålene, forsvinner ut av landet og inn i
skatteparadiser. For å stanse dette kreves større finansiell åpenhet både i Norge og
gjennom globale normer: Blant annet må regjeringen etablere offentlig tilgjengelig,
utvidet land-for-land-rapportering for multinasjonale selskaper og fond som også
omfatter skatteparadiser, samt offentlige eierskapsregistre som viser selskapers
egentlige eiere. Myndigheter og privat sektor må stilles til ansvar, og et mer åpent,
inkluderende og globalt samarbeid gjennom et mellomstatlig skatteorgan i FN, må
etableres. Norge må også innfri sine forpliktelser under Addis Tax Initiative og doble
støtten til skatterelatert bistand innen 2020.

•

fremme gjeldshåndtering som ansvarliggjør både långiver og låntaker: Nesten en
tredjedel av alle land har alarmerende høye gjeldsbyrder. For å løse gjeldskrisen
må kreditor og debitor ha et delt ansvar, UNCTADs prinsipper for ansvarlig utlån
og låneopptak må overholdes, en uavhengig internasjonal mekanisme for gjelds
håndtering bør opprettes og gribbefondsvirksomhet må forhindres.

•

fremme et multilateralt handelssystem gjennom WTO som er regelbasert, forutsig
bart, demokratisk og rettferdig. Norge bør arbeide for at konsekvensutredninger for
menneskerettigheter, utvikling og miljø lages og blir ledende for alle handels- og
investeringsavtaler.
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Anbefalinger
til alle 17
bærekraftsmålene
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Mål 1:
Utrydde alle
former for fattigdom

Disse bidro:
Redd Barna, SOS-Barnebyer, Utviklingsfondet, WWF-Verdens Naturfond
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Delmål
1.1

1.a

Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom, for tiden
målt til under 1,25 dollar om dagen å leve for.

Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra
mange ulike kilder, blant annet gjennom økt
utviklingssamarbeid, for å gi utviklingslandene,
særlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige
og forutsigbare virkemidler til å gjennomføre
programmer og politikk med sikte på å utrydde alle
former for fattigdom.

1.2
Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner,
minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle
aldre som lever i fattigdom.

1.b
Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt,
regionalt og internasjonalt nivå basert på
utviklingsstrategier som gagner de fattige og ivaretar
kjønnsperspektivet, med sikte på å framskynde
investeringer i fattigdomsbekjempende tiltak.

1.3
Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger,
herunder minimumsstandarder, og innen 2030 nå de
fleste fattige og sårbare.
1.4
Innen 2030 sikre at alle kvinner og menn, særlig
fattige og sårbare personer, har lik rett til økonomiske
ressurser samt tilgang til grunnleggende tjenester,
eierskap til og kontroll over jord og annen form for
eiendom, arv, naturressurser, egnet teknologi og
finansielle tjenester, herunder mikrofinansiering.
1.5
Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige
og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir
mindre utsatt for og sårbare overfor klimarelaterte
ekstreme hendelser og andre økonomiske, sosiale og
miljømessige påkjenninger og katastrofer.
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Foto: Julie Lunde Lillesæter / Differ Media

Andelen ekstremt fattige er halvert siden 1990, men
fremdeles lever 800 millioner for under 2 dollar
dagen. Målet med norsk bistand og utviklingspolitikk
må fortsatt være fattigdomsbekjempelse, og ikke
bestemmes av egeninteresser, mener Forum. På
bildet: en gjeter og hennes barnebarn, Chittagongregionen, Bangladesh.
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Innledning
Fattigdom er en av de mest komplekse problem
stillingene verden står overfor. Årsakene til fattigdom
finnes nasjonalt, internasjonal, globalt, historisk og
strukturelt – og det finnes ikke én enkel løsning. Det
er derfor viktig at myndigheter forstår arbeidet med
bærekraftsmålene som en helhetlig og varig prosess
for å avskaffe fattigdom på alle nivåer. En helhetlig
tilnærming er avgjørende dersom vi skal lykkes og
ingen etterlates.
Andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom
er halvert siden 1990. Dette har skjedd samtidig som
verden har opplevd en massiv befolkningsvekst. Men
fortsatt lever 767 millioner mennesker for under 1.9
dollar om dagen[4]. De aller fleste av disse bor i mellom
inntektsland. Det skyldes at mange tidligere lavinntekts
land de siste tiårene har blitt mellominntektsland, uten
at fattigdomsutfordringene har blitt løst. Samtidig har
sårbare og konfliktrammede land og land i Afrika sør for
Sahara høyest andel fattigdom i befolkningen. Verdens
banken anslår at innen 2030 vil over halvparten av
verdens ekstremt fattige bo i sårbare og konfliktrammede
stater – en økning fra 17 prosent i dag. [5]
Fattigdom er flerdimensjonal og kan ikke kun forstås
ut fra hvorvidt noen lever for en eller to dollar om dagen.
Fattigdom kjennetegnes av manglende innfrielse av
grunnleggende behov som mat, klær, hus, tilgang på
grunnutdanning og primære helsetjenester; mangel
på valgmuligheter, og, ikke minst; av en stor sårbarhet
overfor blant annet naturkatastrofer, miljøødeleggelser
og klimaendringer. Disse utfordringene forverres også
som følge av krig og ustabilitet. I følge Multidimensional
Poverty Index (MPI), som dekker 101 utviklingsland,
lever over 1,5 milliard mennesker – nesten 30 prosent av
befolkningen – i multidimensjonal fattigdom. Det betyr
at de opplever akutte mangler på minst 33 prosent av
indikatorene på helse, utdanning og levestandard. I til
legg lever flere enn 900 millioner mennesker i risiko for å
falle tilbake til et liv i fattigdom.

[4] Verdensbanken 2017. Poverty & Equity Data.
[5] Verdensbanken 2017. Helping Countries Navigate a Volatile Environment
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Fattigdom og ulikhet rammer barn hardest, og konse
kvensene kan være langvarige. Feilernæring kan for
eksempel påvirke fysisk og kognitiv utvikling, og lærings
kapasitet. Barn uten omsorg, eller som står i fare for å
miste foreldre eller andre omsorgspersoner, er i faresonen
for å bli enda mer utsatte som følge av fattigdom og
manglende hjelp. Barn er også overrepresenterte blant
ekstremt fattige, fordi fattige husholdninger har flere
barn enn rikere husholdninger. Kvinneledede hushold
ninger er spesielt utsatte for fattigdom. Mange oppgir
mangelfulle velferdssystemer og sosiale støtteordninger
som årsak til at familien ikke klarer å holde sammen e ller
ikke kan gi barn omsorg. Slike systemer må på plass.
I tillegg trenger barna gode beskyttelsesstrukturer, som
kvalitetssikrede systemer innen barnevern og barne
vennlige rettssystemer. Skal vi styrke barns rettigheter
trengs et hjelpeapparat med omsorgspersoner som er
barnefaglig utdannede.
Fattigdom er komplekst og mangfoldig, og det samme
er løsningene. Fattigdomsmålet oppnås ikke uten å ta
grep om alle disse områdene: økt finansiering av ut
vikling; universell tilgang til gode tjenester som helse,
utdanning og beskyttelse; bedret styresett; redusert krig
og voldelig konflikt; og bekjempelse av menneskeskapte
klimaendringer både hjemme og ute.
Bevaring av økosystemer, lokal deltakelse i forvaltning
av natur og miljø, samt styrking av lokalbefolkningers
(inkludert urfolks) rettigheter til naturressurser, er en
forutsetning for økonomisk framgang og utvikling.
Økosystemer bidrar direkte med mange tjenester som
er avgjørende for menneskers livsgrunnlag, som for
eksempel mat, vann, medisiner, brensel og byggemateriale. I følge Verdensbanken er 90 prosent av verdens
fattigste mennesker direkte eller indirekte avhengig av

skogens ressurser for sitt livsopphold [6]. Økosystemene
har også betydning for matproduksjonen, og landbruks
sektoren spiller en viktig rolle i kampen mot fattigdom.
Det er viktig at den innrettes på en måte slik at den
ivaretar økosystemer og lokalbefolkningers rettigheter.
Målet om å bekjempe fattigdom er altså avhengig
av god og målrettet innsats på mange andre felt, og
det er derfor svært fornuftig å unngå silo-arbeid med
bærekraftsmålene. I statsbudsjettet for 2017 skriver
regjeringen følgende om arbeidet med fattigdoms
målet: “Norske prioriteringer og engasjement rettet mot
global fattigdomsbekjempelse synliggjøres blant annet
gjennom støtte til utdanning, helsetjenester, nærings
utvikling, intern ressursmobilisering, og fredsbygging.
Menneskerettigheter, klimaendringer, likestilling og
anti-korrupsjon er tverrgående tema i norsk utviklings
politikk”. Norges innsats for å redusere fattigdom må
derfor vurderes tett opp mot Norges innsats over de
respektive områdene. I den frivillige rapporten til FNs
høynivåforum i New York fokuserte Norge på arbeidet
for helse og utdanning, likestilling, partnerskap, klima
og miljø, og godt styresett.
Selv om en vurdering av norsk innsats for å bidra til
fattigdomsbekjempelse vil ligge til andre sektormål som
helse, utdanning, likestilling og ressursmobiliseringer,
er det likevel noen overordnede rammer som kan vurde
res, deriblant hvordan norsk bistand fordeles og går til
fattigdomsbekjempelse.
I 2016 stilte Norge seg bak Grand Bargain; en avtale
mellom verdens største bidragsytere til humanitær
sektor om å forbedre og effektivisere ressursbruken.
Denne vil det være viktig å følge opp fremover. I tillegg
til humanitær hjelp trengs det økt støtte til katastrofe
forebygging. I bistand skilles det ofte mellom langsiktig
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«Hovedmålet med norsk
bistand er å bidra til fattigdomsreduksjon og utvikling. Det er
derfor bekymringsverdig at det
særlig det siste året har vært
en dreining mot at bistand skal
støtte opp om egeninteresser
som sikkerhet og migrasjon,
mener Forum.»

utvikling, humanitær respons og katastrofeforebygging.
Mange mennesker lever i gråsonene mellom disse.
Bistand til forebygging av konflikt og klimaødeleggelser
er effektive investeringer. Det sparer liv og menneskelig
lidelse. Rent økonomisk er det å forebygge og forhindre
kriser også mer lønnsomt enn ressurskrevende gjen
oppbygging. Norge bør derfor øke støtten til forebygging.
Tusenårsmålene bidro til å gjøre bistanden målrettet
og fattigdomsorientert. Det samme må gjelde i perioden
for bærekraftsmålene. Globalt har giverland forpliktet
seg til å gi minst 0,7 prosent av sine bruttonasjonalinn
tekter (BNI) for å støtte andre land i å redusere fattigdom
og å skape utvikling. Norge er et av en håndfull giver
land som har innfridd denne forpliktelsen. Den norske
regjeringen har flere ganger slått fast at hovedmålet
med bistanden er å bidra til fattigdomsreduksjon og
utvikling. Bistand er også unik i den forstand at det er
den eneste globale pengestrømmen som er dedikert til
dette. Det er derfor bekymringsverdig at det særlig det
siste året har vært en dreining mot at bistand skal støtte
opp om egeninteresser som sikkerhet og migrasjon. En
slik dreining kan bidra til dårligere og dyrere bistand,
fordi man reduserer effektiviteten til bistanden ved å
blande motstridende mål og virkemidler.
Norges samlede bidrag til fattigdomsreduksjon
globalt vil være summen av norsk politikk innenfor
politikkområder som bistand, utvikling, andre uten
riksspørsmål, klima- og miljøpolitikk, og handels- og
næringspolitikk. En samstemt norsk politikk for å bidra
til fattigdomsreduksjon i og mellom land vil være avgjø
rende i årene fram mot 2030.

[6] Verdensbanken, 2004. Sustaining forest, a World Bank strategy.
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Anbefalinger

Overordnede anbefalinger til Norges arbeid for å
avskaffe ekstrem fattigdom:

•

•

•

•

•

Norge må ha en samstemt, bærekraftig utviklings
politikk, hvor tiltak i de ulike sektorene trekker i
samme retning; for mennesket og miljøet.
Målet med norsk bistand og utviklingspolitikk må
fortsatt være fattigdomsbekjempelse og ikke styres
av egeninteresser.
Norsk bistand må bidra til sterke institusjoner og
et aktivt sivilsamfunn. Norge bør særlig støtte sivil
samfunnsbygging, slik at nasjonale myndigheter
kan bli holdt ansvarlige og menneskerettigheter
realiseres.
Bærekraftig, rettighetsbasert forvaltning av natur
ressurser og biomangfold må være et nøkkelelement
i innsatsen for fattigdomsreduksjon.
Norge må konkretisere hvordan de tre målene som
har miljø og ressursgrunnlag som klarest utgangs
punkt (målene 13 klima, 14 livet under vann, og
15 livet på land) best skal integreres i den brede

•

•

•
•

utviklings- og bistandspolitikken, gjerne gjennom
en langtidsplan eller handlingsplan for den samlede
miljøinnsatsen i norsk utviklingssamarbeid.
Norsk bistand til mellominntektsland må rettes inn
mot rettferdig fordeling av ressurser og makt, blant
annet gjennom å støtte sivilsamfunn som jobber for
likestilling og rettigheter for ekskluderte grupper.
Norge må være en pådriver i arbeidet for universelle
velferdsløsninger som når alle, inkludert universell
helsedekning og utdanning (se mål 3 og 4), og
beskyttelsesstrukturer for barn. Norge må være en
pådriver for at andre land i sitt arbeid for å beskytte
barn, implementerer FNs retningslinjer for alternativ
omsorg (delmål 1.3).
Norge må styrke innsatsen for katastrofeforebygging.
Norge må følge opp Grand Bargain, i samarbeid med
andre humanitære aktører.

«Fattigdom er komplekst og mangfoldig.
For å nå målet må vi både få økt finansiering
av utvikling og bedre beskyttelse av
mennesker og samfunn – både via bedret
styresett og bekjempelse av menneskeskapte
klimaendringer.»
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Slik bidrar
sivilsamfunnet
SOS-barnebyer
Satsing på dagens unge gir langsiktig økonomisk vekst i Kosovo,
som med sine 1,8 millioner innbyggere har en gjennomsnitts
alder på 28,7 år. Landet har svært høy ungdomsledighet; over 50
prosent. Europas fattigste befolkning er derfor fortsatt avhengig
av internasjonal støtte og diasporaens bidrag til økonomien. Ung
dom i Kosovo står overfor en hel rekke utfordringer i kjølvannet
av krigen; lav deltagelse i det offentlige liv, utilfredsstillende
utdanningsnivå, høy arbeidsledighet, manglende helsetilbud og
manglende sikkerhetsnett. Det er derfor avgjørende for Kosovo
og landets økonomiske vekst å investere i ungdom og å få dem
ut i arbeid.
Det er en forutsetning for at ungdom skal lykkes i arbeidslivet at de får kompetanse, erfaring og motivasjon. SOS-barne
byer bidrar gjennom målrettede tiltak som kursing i sosialt
entreprenørskap og relativt små investeringer til oppstart av nye
bedrifter. I et land som Kosovo, må ungdommene få tilgang til
den støtten og bistanden de trenger til selv å skape sine egne
arbeidsplasser og slik bidra til utvikling av hjemlandet.
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Mål 2:
Utrydde sult,
oppnå matsikkerhet,
bedre ernæring og
fremme bærekraftig
landbruk
Disse bidro:
Caritas Norge, FIAN Norge, Redd Barna, Regnskogfondet, Spire, Utviklingsfondet
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Delmål
2.1
Innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker,
særlig fattige og personer i utsatte situasjoner, blant
andre spedbarn, tilgang til trygg, næringsrik og
tilstrekkelig mat hele året

2.5
Innen 2020 opprettholde det genetiske mangfoldet
av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede
viltlevende arter, blant annet gjennom veldrevne og
rikholdige frø- og plantelagre nasjonalt, regionalt og
internasjonalt, og fremme tilgang til og en rettferdig
og likelig fordeling av de goder som følger av bruk
av genressurser og tilhørende tradisjonell kunnskap,
i tråd med internasjonale avtaler

2.2
Innen 2030 utrydde alle former for feilernæring,
og innen 2025 nå de internasjonalt avtalte målene
som gjelder veksthemming og avmagring hos barn
under fem år, samt ivareta ernæringsbehovene til
unge jenter, gravide, ammende mødre og eldre
personer

2.a
Øke investeringene, blant annet gjennom bedre
internasjonalt samarbeid, i infrastruktur på
landsbygda, forskning og veiledningstjenester
innenfor landbruket, teknologiutvikling og
opprettelse av genbanker for planter og husdyr,
med sikte på å forbedre produksjonskapasiteten
i landbruket i utviklingsland, særlig i de minst
utviklede landene

2.3
Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene til
småskalaprodusenter i landbruket, særlig kvinner,
urfolk, drivere av familiebruk, husdyrnomader og
fiskere, blant annet gjennom sikker og lik tilgang til
jord, andre produksjonsressurser og innsatsmidler,
kunnskap, finansielle tjenester, markeder og
muligheter for verdiøkning samt sysselsetting
utenfor landbruket

2.b
Korrigere og hindre handelsbegrensninger og
-vridninger på verdens landbruksmarkeder, blant
annet gjennom en parallell avvikling av alle former
for eksportsubsidier på landbruksvarer og alle
eksporttiltak med tilsvarende virkning, i samsvar
med mandatet for Doha-runden

2.4
Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige
systemer for matproduksjon, og innføre robuste
landbruksmetoder som gir økt produktivitet
og produksjon, bidrar til å opprettholde
økosystemene, styrker evnen til tilpasning til
klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelser
og andre katastrofer, og som gradvis fører til bedre
jordkvalitet

2.c
Vedta tiltak for å sikre at markedene for matvarer og
deres biprodukter virker etter sin hensikt, og legge
til rette for rask tilgang til markedsinformasjon,
blant annet om matreserver, for å bidra til å
begrense ekstreme svingninger i matvareprisene
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Innledning
Landbruket brødfør i dag over fire milliarder flere
mennesker enn i 1950. Det har vært mulig på grunn
av stor produktivitetsvekst og modernisering av landbruket. Fundamentet her er forskning, teknologi
utvikling og ikke minst systemer som sikrer at både
kunnskap og teknologi når ut til bøndene. Mange land
som tidligere opplevde utstrakt hungersnød har gjort
enorme framskritt for å sikre sine innbyggere tilstrekkelig og fullverdig ernæring.

Mål 2 er et godt eksempel på hvordan de ulike målene
henger sammen. Rettferdig fordeling, konflikter,
klimaendringer og kapitalflukt er noen av årsakene til
at folk er fanget i fattigdom og sult. Norge bør lage en
handlingsplan for å utrydde av sult, mener Forum. På
bildet: Asiya Mume undersøker sine to år gamle tvillinger
for underernæring, Meta, Etiopia.

også viktig for å oppfylle dette målet. Bevaring av intakte
økosystemer, bærekraftig forvaltning av naturressurser
og sikring av urfolk og andre skogavhengiges rettigheter
til jord og ressurser, er derfor avgjørende for å utrydde
sult og oppnå matsikkerhet. Internasjonalt samarbeid
vil være en viktig faktor for å nå dette målet, men også
rettferdige handelsregler. Målbevisst arbeid for å stanse
klimaendringene og sikre tilpasning til et klima i endring
vil være av fundamental betydning.
Miljøskader, klimaendringer og tap av biologisk mangfold er negative faktorer som bidrar til at omfanget av
sult ikke er ytterligere redusert. Disse forventes ikke
å svekkes framover. FNs organisasjon for ernæring
og landbruk (FAO) offentliggjorde i slutten av februar
2017 en rapport om trender og utfordringer for verdens
matproduksjon. Her slår de fast at verden med dagens
tempo ikke vil klare å oppfylle bærekraftsmål 2 innen
2030. Sultsituasjonen verden over ser mer dramatisk
ut i 2017 enn på mange år. Det er erklært hungersnød i

Samtidig lever fortsatt 795 millioner mennesker med
sult, og hvert år dør ni millioner mennesker av sult
og sultrelaterte årsaker. I tillegg lider i overkant av to
milliarder mennesker av såkalt “skjult sult”, det vil si
mangel på viktige mineraler og vitaminer. Dette kan
føre til varige og uopprettelige helseskader, som igjen
skaper store menneskelige og samfunnsøkonomiske
problemer.
Bærekraftsmål 2 skal få slutt på all sult og under
ernæring innen år 2030, og sikre at alle – inkludert
barn og sårbare grupper – får oppfylt retten til mat.
Dette innebærer å fremme alle former for bærekraftig
landbruk, å forbedre levekårene for småskala bønder
og landløse landarbeidere, samt å sikre tilgang til
vesentlige innsatsvarer og teknologi. Å sikre bønders
eiendomsrett til jord, samt adgang til markeder og infra
struktur, er også nødvendig. Kvinner må sikres tilgang
til finanstjenester og eiendoms- og arverettigheter i alle
land. Urfolks rettigheter til sine territorier og ressurser er
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Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Sør-Sudan, mens Nord-Nigeria, Somalia og Jemen står
på randen av hungersnød.
Bærekraftsmål 2 er et godt eksempel på hvordan
de ulike målene henger sammen med hverandre. En
urettferdig fordeling av verdens ressurser, konflikter,
klimaendringer og kapitalflukt er noen av årsakene til at
folk er fanget i fattigdom, og dermed også i sult. Målet er
derfor også et utfordrende bærekraftsmål å nå. Verdens
stater må løse komplekse årsaker til en skjev og urettfer
dig fordeling av ressurser, samtidig som akselererende
miljøutfordringer underminerer innsatsen som gjøres.
Det finnes ingen enhetlig oppskrift for hvordan disse
problemene skal løses, men det er bred enighet om at
en virkningsfull strategi vil være å rette innsatsen mot
småbønder og under- og feilernærte grupper.
Både matsikkerhet og ernæring mangler en tydelig
retning i norsk utviklingspolitikk. Matsikkerhet blir om
talt i Stortingsmelding 24 Felles ansvar for felles fremtid
under kapitlene om næringsutvikling og miljø, men

satsingen framstår som fragmentert og for lite knyttet
opp til øvrige tematiske satsinger på utdanning og hel
se. “… landbruk er et av de mest virkningsfulle tiltakene
mot ekstrem fattigdom” ifølge meldingen. Strategien
Matsikkerhet i et klimaperspektiv 2013–2015 ga føringer
for norsk arbeid med matsikkerhet og ernæring og var
forankret hos UD og Norad. Regjeringen Solberg har
valgt å fase ut strategien og matsikkerhetsprosjektet. I
statsbudsjettet for 2017 er det beskrevet gode analyser
og tiltak, men satsingen framstår som fragmentert.
Norges rapportering til FNs høynivåforum for bærekraftig
utvikling (HLPF) i statsbudsjettet framstår som svak, og
gir lite substans. For å få bukt med sult og underernæring
kreves en koordinert og økt innsats fra flere hold.
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Anbefalinger
Delmål 2.1

Forums overordnede anbefaling er at Norge bør lage
en handlingsplan for utrydding av sult som gir tydelige
føringer for norsk arbeid med matsikkerhet, retten til
mat og ernæring.

Stater skal legge til rette for innbyggernes rett til mat.
Generell økonomisk vekst og økt produktivitet er ingen
garanti for at underernæring reduseres. Strukturelle barr
ierer hindrer både enkeltmennesker og enkelte grupper
tilgang på nødvendige ressurser for å kunne livnære seg
selv; som jord, vann og frø, lønnet arbeid og sosiale
sikkerhetsnett. Diskriminering, korrupsjon, manglende
rettssikkerhet og mangel på politisk makt til å påvirke
egen situasjon, er grunnleggende årsaker til fattigdom
og underernæring, og krever politiske løsninger. Land
som har et fungerende demokrati og et fungerende
styresett vil stort sett oppnå en mer rettferdig fordeling
av ressurser og produksjonsmidler.

Norge bør
•

•

ta utgangspunkt i menneskerettighetene og spesielt
retten til mat i arbeidet for å nå bærekraftsmål 2, og
påvirke andre stater til å gjøre det samme
identifisere og rette tiltak mot underpriviligerte og
marginaliserte grupper som sjelden vil nyte godt av
en generell velstandsvekst.

Delmål 2.2

God ernæring er en forutsetning for overlevelse og læring.
Når vi fyller fem år, er 90 prosent av hjernen ferdigutviklet.
Feil- og underernæring de første leveårene fører til uopp
rettelige skader. Underernæring er underliggende årsak
til nesten halvparten av alle dødsfall hos barn under fem
år, og bistand til helse og utdanning må sees i sammen
heng med ernæring. Likevel har ernæring vært nærmest
fraværende i norsk bistand de siste tiårene. I perioden
2011–2015 ble bare omkring 0,7 prosent av bistands
budsjettet brukt til ernæring, mens prosent
andelen i
perioden 2000–2010 også var på under 1 prosent. Til tross
for at ernæring oftere enn tidligere nevnes i politiske
uttalelser, gjenspeiles altså ikke dette i konkrete invest
eringer i ernæring. Det virker heller ikke som om myn
dighetene har oversikt over hvor stor andel av annen bi
stand som er ernæringssensitiv. En satsing på ernæring
i norsk bistand kan binde helse- og utdanningsarbeidet
tettere sammen. Landbruksbistanden må også være
ernæringssensitiv der det er relevant.
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Norge bør

Norge bør

•

•

•

•

øke investeringene i ernæring, både i direkte ernær
ingsintervensjoner og i ernæringssensitiv bistand,
knyttet til for eksempel landbruk og utdanning.
Programmer som fokuserer på diversifisering av mat
produksjon for et mer variert kosthold, må inkluderes.
bidra aktivt i og støtte oppunder arbeidet i OE
CD-DAC med å utvikle en egen ernæringsmarkør for
bistanden;
følge opp anbefalinger fra FNs Decade of Action on
Nutrition.

•

•
•

Delmål 2.3

•

En stor andel av mennesker som lever i fattigdom bor
på landsbygda og jobber som bønder eller er på andre
måter avhengige av landbrukssektoren. I Afrika sør for
Sahara er over 60 prosent avhengige av landbruket.
Dette gjør sektoren til en viktig brikke for å bedre livs
vilkårene til en stor andel av verdens fattige. Vi vet
at vekst i landbruket er mer enn dobbelt så effektivt
til å redusere fattigdom som vekst i andre sektorer
(Verdensbanken 2008[7], DFID 2014[8]), men dette reflekt
eres ikke i økonomisk støtte. Videre spiller organisering
en avgjørende rolle for å øke småbønders deltakelse
i verdikjeden. Det er imidlertid viktig at produktivitet
søkning oppnås gjennom bruk av bærekraftige
produksjonsmetoder. Vekst i landbruket må heller ikke
gå på bekostning av urfolks rettigheter til jord og res
surser. Kvinner står for store deler av matproduksjonen
i mange land, men har dårligere tilgang til nødvendig
opplæring og ressurser enn menn. Estimater gjort av
FAO viser av produktiviteten i jordbruket på verdens
basis ville økt med 20 prosent dersom kvinner hadde
hatt tilgang til, og kontroll over, de samme produksjons
ressursene som menn.

øke bistanden til landbruks- og fiskerisektoren.
Hele verdikjeden må tas i betraktning, og småskala
produsenter, kvinner og marginaliserte grupper må
prioriteres.
sikre at investeringer i landbruket har fokus på miljø
messig og sosial bærekraft, som ivaretar rettighetene
og interessene til småskalabønder;
styrke arbeidet med å bygge opp bondeorganisasjoner;
sikre oppbygging av veiledningstjenester i jordbruket
i offentlig, privat og frivillig sektor med vektlegging
på landbruks- og skogbruksopplæring for å utdanne
gode veiledere, med særlig vekt på kvinner;
øke innsatsen for å sikre landrettigheter, særlig for
urfolk og kvinner.

Delmål 2.4

Klimaendringene skaper store utfordringer for matpro
duksjonen og landbruket, særlig i Afrika sør for Sahara. I
den årlige publikasjonen “The state of world food security
2016”, slo FAO fast at klimaendringene kan sende opptil
122 millioner nye mennesker ut i fattigdom innen 2030.
Det afrikanske kontinentet pekes på som et av de mest
sårbare for klimaendringer, på grunn av både høy risiko
for endrede produksjonsforhold og dårlig tilpasnings
evne. Vanningssystemer, annen infrastruktur, preventive
tiltak for å møte ekstremvær, samt raskt gjenoppbygging
av skader vil bare bli viktigere og viktigere.

Norge bør
•
•
•

øke støtten til klimatilpasset landbruk i sør;
sikre at utsatte grupper som blant andre urfolk, kvin
ner og barn prioriteres i arbeidet med tilpasning;
prioritere tiltak innenfor arealplanlegging og bære
kraftig forvaltning av naturressursene.

[7] Verdensbanken 2008. Policy brief Agriculture and Poverty reduction.
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/
2795087-1191440805557/4249101-1191957549239/Brief_AgPovRedctn_web.pdf
[8] DFID (Department for International Development) 2014. Agriculture
and poverty. Agriculture and growth evidence paper series.
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Det anslås at så mye som 50 prosent av det plante
genetiske mangfoldet i landbruket har gått tapt i løpet
av de siste 75 årene. Nær halvparten av den genetiske
variasjonen blant viktige husdyrraser er også blitt borte.
Det gjør at bøndene mister muligheten til å drive et
landbruk som er tilpasset lokale forhold, noe som igjen
fører til mindre tilpasningsdyktighet for klimaendringer.
Norge har arbeidet aktivt for å oppnå Den internasjonale
plantetraktatens (ITPGRFA) mål gjennom blant annet
støtte til traktatens gode fordelingsfond og Global Crop
Diversity Trusts arbeid med blant annet frøhvelvet på
Svalbard. Selv om ex-situ bevaring i genbanker kan være
viktig, så kreves det en større satsing på in-situ-bevaring,
for å sikre at arter fortsetter å tilpasses lokale forhold.
Dette er spesielt viktig for klimatilpasning.

Norge bør
•

•
•
•

øke støtten til utvikling og styrking av lokale frø
systemer og lokal bevaring av det plantegenetiske
mangfoldet, med økt fokus på in-situ bevaring;
arbeide for å styrke CGIAR-systemet[9];
støtte lokale tiltak gjennom plantetraktatens godefordelingsfond;
arbeide imot at det gis patenter på såfrø, og beholde
tilslutningen til UPOV-78.

[9] Consortium of International Agricultural Research Centers – verdensledende
forksningskonsortium på matsikkerhet.
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Slik bidrar
sivilsamfunnet
Mindre feilernæring i DR Kongo (Caritas Norge)
I DR Kongo har 5600 husholdninger mer stabil tilgang på
ernærings
rik mat gjennom opplæring i mer effektive jord
bruksteknikker, grønnsakshager og bevisstgjøring om helse og
ernæring. I 2013 spiste målgruppen i snitt ett—to måltider om
dagen, og kosten var svært ensidig, med mye karbohydrater.
Nå spiser 72 prosent to—tre måltider om dagen og kostholdet
er mer variert. Caritas Kisantu har gjennom samarbeid med den
lokale helsestasjonen avdekket at feilernæringen i området er
redusert i samme periode.

Lokale såfrøsystemer (Utviklingsfondet)
Over 46 000 bønder har fått tilgang på lokalt tilpassete såfrø
av høy kvalitet gjennom Utviklingsfondets arbeid med å styrke
lokale såfrøsystemer i perioden 2012–2016. Dette er et resultat
av deltakende planteforedling og utvelgelse av sorter, hvor
bønder har vært med på å utvikle eller identifisere såfrø som
er mer resistente mot plantesykdommer, mer robuste mot
tørke og takler de lokale værforholdene bedre. Dette har ført til
høyere avlinger, også under vanskelige værforhold. Som en del
av arbeidet med lokale frøsystemer har tradisjonelle sorter som
har vært i ferd med å forsvinne blitt samlet inn. Mer enn 3 000
sorter er rehabilitert og kan nå brukes til matproduksjon. Lokale
såfrøsystemer sikrer bevaring av det biologiske mangfoldet og
øker bøndenes tilpasningskapasitet.
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Mål 3:
Sikre god helse og
fremme livskvalitet for alle,
uansett alder

Disse bidro:
Changemaker, Fivas - foreningen for internasjonale vannstudier,
Forum for utvikling og miljø, FORUT, Himalpartner, Kreftforeningen,
LHL-Internasjonal, Redd Barna, Sex og Politikk, SOS Barnebyer
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Innledning

Vi lever lenger og med mindre sykdom. Langt færre
barn dør, og flere mødre overlever fødsler. Utviklingsland har hatt den største framgangen. Likevel gjenstår
fortsatt store globale helseutfordringer som krever
målrettet innsats.
Bærekraftsmål nr. 3 om å “sikre god helse og
livskvalitet for alle” er et bredere og mer ambisiøst
mål enn tusenårsmålenes fokus på barne- og mødre
dødelighet og smittsomme sykdommer. Dette understreker b
 ehovet for å tenke helhetlig, og et mål for
helsebistand må være å sette myndigheter i stand til
å forebygge og behandle sykdom, uavhengig av diagnose. Man må også utligne de store helseforskjellene
mellom befolkningsgrupper, både mellom og internt
i land. Universell helsedekning, tilgang på helsearbeidere og medisiner, satsing på forebyggende helsearbeid og styrking av seksuell og reproduktiv helse og
rettigheter (SRHR) er nødvendig for å nå dette målet.

Gitt at cirka en milliard mennesker ikke har tilgang til
grunnleggende helsetjenester, må bistand rettet mot
å sikre universell helsedekning prioriteres. Norge må
bli en tydeligere stemme internasjonalt til støtte for
universell helsedekning som prinsipp og som praksis. En
forutsetning for kvalitetsbasert universell helsedekning
er å ha gode nasjonale helsesystemer på plass i alle land.
Primærhelsetjenester må tilbys kostnadsfritt til de som
ikke kan betale, og man må sikre gode arbeidsforhold
som gjør at helsearbeidere blir værende i eget land.
Verden trenger 40 millioner nye helsearbeidere innen
2030[10] og bistanden må brukes til å sikre investeringer
i utdanning av helsearbeidere. Høye priser og mangel
på forskning fører til redusert tilgang på medisiner i
verden. Hver dag dør rundt 30 000 barn av sykdommer
som enkelt kunne vært behandlet dersom de hadde hatt
tilgang på nødvendige medisiner. I flere utviklingsland
er andelen som har tilgang til nødvendige medisiner
under 35 prosent. [11]
Sosiale og psykiske problemer forekommer oftere
blant barn og unge på flukt enn det vi finner blant barn
og unge i resten av befolkningen. Enslige mindreårige
asylsøkere som har fått midlertidig oppholdstillatelse
er en spesielt sårbar gruppe som får for dårlig opp
følging innen psykisk helse. I 2015 kom det over 5000
enslige asylbarn til Norge. De siste års innstramminger
i asylpolitikken rammer disse spesielt hardt, og mange
frykter retur. Bruk av midlertidig oppholdstillatelse for
verrer barns mentale helse.
Ikke-smittsomme sykdommer (Non-Communicable
Diseases – NCD-er) er årsak til 2/3 av alle dødsfall glo
balt.[12] Over 40 prosent av dødsfallene skjer unaturlig
tidlig, og rammer mange i arbeidsfør alder. Det er et
globalt problem, men særlig et problem for utviklings
land: Verdens helseorganisasjon (WHO) estimerer at 82
prosent av for tidlige dødsfall skjedde i utviklingsland i
2012. Forebygging er spesielt viktig fordi NCD-er ofte er
kroniske i sitt sykdomsforløp, og fordi behandling ofte
ikke er tilgjengelig eller er svært kostnadskrevende.
Smittsomme sykdommer, som blant annet hiv og
tuberkulose, rammer også kvinner og menn i arbeidsfør
og reproduktiv alder. De to sykdommene forsterker
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Norges
rapportering
på mål 3

hverandre gjensidig og blant registrerte tuberkulose
tilfeller i Afrika testet 81 prosent positivt for hiv. [13] Av de
over 10 millioner som blir syke av tuberkulose hvert år,
har bare rundt 60 prosent tilgang til diagnose og behand
ling. Utvikling av resistens mot antibiotika er et stort
problem i behandling av tuberkulose- og hiv-pasienter
i utviklingsland.
Resistens mot antibiotika er et økende problem
innen helsesektoren generelt og er i stor grad et globalt
problem, også i land med velutviklede helsesystemer.
Utfordringen med antibiotikaresistensen globalt har

blitt sammenliknet med klimautfordringene; det er
behov for en koordinert, global innsats. Dersom vi
ikke lykkes risikerer vi at store medisinske framskritt
reverseres. [14] Det er ikke nok å utvikle nye antibiotika;
overforbruk må begrenses og feilbruk må forebygges
ved at kunnskap om hvordan antibiotika fungerer når
frem til flere. Her har et godt helsesystem med en dek
kende primærhelsetjeneste en viktig rolle.
Smittsomme- og ikke-smittsomme sykdommer er
ikke bare individuelle helseproblemer, men også til
hinder for utvikling og økonomisk vekst. Det rammer
særlig den mest arbeidsføre delen av befolkningen,
og manglende behandling eller feilbehandling har
ringvirkninger for hele befolkninger, lokalt og globalt.
WHO har estimert at det hver dag dør rundt 830 kvinner
av svangerskapsrelaterte årsaker som kunne vært unn
gått. 99 prosent av alle svangerskapsrelaterte dødsfall
skjer i utviklingsland. Hvert år gjennomføres rundt 22
millioner utrygge aborter, årsak til 13 prosent av all
svangerskapsrelatert dødelighet i følge estimater fra
WHO. Tilgang på prevensjonsmidler for unge og voksne
kvinner er en viktig forutsetning for å unngå tidlig
graviditet, bidra til at jenter fullfører utdanningen, og
unngå utrygge og ulovlige aborter. 10 til 15 prosent opp
lever svangerskaps-/fødselsdepresjon, med påfølgende
konsekvenser for familien og barnet.

I Nasjonalbudsjettet for 2017 står det lite om mål 3, bare
at folkehelsa i Norge er god, at helsevesenet er godt, og
at helse er en prioritet i norsk bistand. I Statsbudsjettet
for 2017 ble global helse omtalt under kap.post 169.70,
og det ble foreslått bevilget i overkant av tre milliarder
kroner til dette formålet, det samme som i saldert bud
sjett 2016. Det framgår at man prioriterer å bekjempe
dødelighet blant kvinner, barn og ungdom, stoppe
spredning av hiv/aids, tuberkulose, malaria og andre
smittsomme sykdommer, og styrke helsesystemene i
utviklingsland. Det satses også på forskning, innovasjon
og produktutvikling.
Statusrapporten for bærekraftsmål 3 i Utenriksdepar
tementets budsjettproposisjon fokuserer kun på Norges
investeringer i globale offentlig-private partnerskap, og
på barne- og mødredødelighet. I Helse- og omsorgs
departementets budsjettforslag for 2017 framgår det
at deres nasjonale innsats fokuserer på delmålene 3.3,
3.4, 3.5 og 3.9. Norges rapport til høynivåforumet i 2016
bygger opp under dette, der første del fokuserer på
nasjonal oppfølging av de fire nevnte delmålene, og
andre del fokuserer på den internasjonale innsatsen
mot smittsomme sykdommer og barne- og mødrehelse.
Rapporteringen er fokusert på noen få utvalgte tema
innenfor bærekraftsmål 3, i stedet for å dekke bredden
av nødvendig innsats for å sikre god helse til alle. Det
er beklagelig at forebyggingsperspektivet mangler i
rapporteringen på alle delmål: I og med at ikke-smitt
somme sykdommer er årsak til 2/3 av alle dødsfall
globalt, ville det være naturlig at dette prioriteres i en
samstemt utviklingspolitikk. Disse temaene bør derfor
bli bedre dekket i framtidige rapporteringer, både nasjo
nalt og internasjonalt.

[10] Leger uten grenser 2016. Lives on the edge: time to align medical research
and development with people's health.
[11] WHO 2010. Continuity and Change, Implementing the third WHO
Medicines Strategy.
[12] WHO 2014. Global Status Report on NCD.
[13] WHO 2016. Global Tuberculosis report 2016.
[14] WHO 2015. Global action plan on antimicrobal resistance.
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Anbefalinger
Norge bør

•
•

•

•

•
•

årsakene til svangerskapsrelatert dødelighet, og hvert år
dør rundt 44 000 kvinner som følge av en utrygg abort.
Dette skyldes både kriminalisering av abort, liten tilgang
på aborttjenester i de land hvor abort er lov, og stigma
knyttet til abort [15].
For å redusere mødre- og barnedødelighet er det
også helt nødvendig å sikre alle mennesker en bedre
tilgang på rent vann og gode sanitære forhold. Kvinner
og barn kjenner konsekvensene av dårlig hygiene, urent
vann og dårlige sanitære forhold tettest på kroppen av
flere årsaker. Blant annet er de mer avhengige av gode
hygieniske forhold i forbindelse med menstruasjon,
graviditet og fødsler, og barn er spesielt sårbare for
sykdommer og infeksjoner. Tatt i betraktning at under
ernæring er underliggende årsak til nærmere halvparten
av alle dødsfall blant barn under fem år, må ernæring
integreres som en del av Norges helseinnsats.

sørge for at alle unge flyktningers mentale helse blir
systematisk kartlagt ved ankomst og at disse får
tilstrekkelig oppfølging fra helsevesenet;
la helse forbli en hovedsatsing i norsk utviklings
politikk, gjøre politikken på dette området mer sam
stemt og prioritere forebygging høyere. Utbygging
av gode nasjonale helsesystemer må prioriteres,
slik at land klarer å møte eksisterende og nye helse
utfordringer som antibiotikaresistens og epidemier.
være en global pådriver for universell helsedekning
og videreføre satsingen på å redusere barnedøde
lighet, bedre mødrehelse og at alle graviditeter er
ønskede og trygge. Dette er særlig viktig nå på grunn
av de negative konsekvensene som USAs gjeninn
føring av The Mexico City Policy vil føre til. Tilgangen
til helhetlig seksualitetsundervisning, prevensjons
midler og trygg og lovlig abort bør derfor være
særskilte satsingsområder.
følge opp anbefalingene fra den globale strategien
for å motvirke helsepersonellkrisen, samt arbeidet til
FN-kommisjonen om helsearbeidere og økonomisk
vekst, som helseminister Bent Høie sitter i. Opp
følgingen bør skje gjennom å investere politisk og
finansielt i ILOs, OECDs og WHOs videre oppfølging
og gjennomføring av kommisjonens anbefalinger.
la ernæring, folkehelse, psykisk helse og forebygging
av tobakk-, alkohol- og narkotikaskader stå sentralt i
Norges bidrag internasjonalt;
fremme støtteordninger som øker tilgangen på nød
vendige medisiner ved å sikre overkommelige priser
og som initierer forskning på medisiner og vaksiner
for sykdommer som hovedsakelig rammer mennesker
i utviklingsland.

Norge bør

•

•

Delmål 3.1 og 3.2

Under Tusenårsmålene fikk man til en stor reduksjon
i antall kvinner som dør i forbindelse med fødsel og
svangerskap. Likevel dør 830 kvinner hver dag på grunn
av svangerskapsrelaterte årsaker. Et viktig tiltak for å
redusere dette er tilgang til helsetjenester og kvalifisert
personell. Utrygg og ulovlig abort er en av de tre viktigste

•
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prioritere nyfødthelse, flere helsearbeidere og uni
versell helsedekning i tråd med Barnekomiteens
generelle kommentar nr. 15 om retten til helse.
Fokus må være på å sikre integrerte mor/barn-helse
tjenester for alle, og å bygge nasjonale helsesystemer
som har universell dekning og sikrer tjenester basert
på prinsipper om “tilgjengelighet (accessibility),
tilgang uten diskriminering (availability), kulturell
tilpassing (acceptability) og tilstrekkelig kvalitet
(quality)” i tråd med menneskerettighetene.
følge opp internasjonale forpliktelser og investere
penger og prestisje i gjennomføringen av The Global
Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030). Fokus bør være å sikre at inn
satsen kommer de fattigste og mest marginaliserte
til gode og at alle tiltak bidrar til å utjevne forskjeller
og sikre universell dekning av grunnleggende
helsetjenester. Ernæring, rent vann, god hygiene og
tilstrekkelige sanitærtjenester må være prioriterte i
norsk bistand.
prioritere styrket innsats til seksuell og reproduktiv
helse og rettigheter, og til arbeidet for å sikre trygge
og lovlige aborter til kvinner internasjonalt.

Delmål 3.3

forutsetning for å sikre helsesystemer som har kunnskap
om og kapasitet til å redusere spredning av vannbårne
sykdommer.
I 2015 fikk 10,4 millioner mennesker tuberkulose
og 1,8 millioner døde. Det gjør tuberkulose til den
infeksjonssykdommen som tar flest liv på verdensbasis.
4,3 millioner mennesker fikk ikke diagnose og dermed
heller ikke behandling. For å nå målet om å stanse
tuberkuloseepidemien må en massiv global dugnad til.
Det krever en effektiv vaksine, bedre diagnostiske mulig
heter og kortere behandlingsregimer. I dag behandles
tuberkulose i minst seks måneder med medisiner
utviklet på 1950 tallet. I tillegg må universell helse
dekning og sosial beskyttelse prioriteres. Kampen
mot resistent tuberkulose er en hovedprioritet. Det er
estimert at i 2050 vil 10 millioner dødsfall skyldes resis
tent tuberkulose. Dette er 30 prosent av alle dødsfall
relatert til antibiotikaresistens.

Smittsomme sykdommer rammer de fattigste hardest.
Dårlige boforhold, mangelfull ernæring, lite kunnskap,
stigmatisering og redusert tilgang til gode primærhelse
tjenester er bare noen av faktorene som bidrar til dette.
Det er derfor nødvendig med en helhetlig tilnærming for
å bekjempe smittsomme sykdommer.
Vi har vært vitne til en oppblussing av vannbårne syk
dommer som kolera og dysenteri som følge av urent vann.
Årlig smittes mellom tre og fem millioner mennesker
av kolera, mellom 100 000 og 200 000 av disse dør.
Halvparten av disse er barn [16]. God hygiene, rent vann og
tilstrekkelige sanitærtjenester er avgjørende i arbeidet
for å minske spredning av vannbårne sykdommer,
og forhindre dødsfall forårsaket av diarésykdommer.
Holdningsskapende arbeid og informasjon om hygiene
og helse er avgjørende for å bremse vannbårne sykdom
mer. Gode hygienevaner er en av de enkleste og mest
effektive måtene å forhindre smitte og spredning av
sykdommer.
Norsk bistand til vann- og sanitær går i stor grad
til ikke-statlige aktørers WASH-programmer (Water,
Sanitation and Hygiene) som jobber for å bedre

sanitære forhold, hygiene, og adferd. Støtte til slike
programmer er likevel ikke tilstrekkelig for å motarbeide
framtidige epidemier. Styrking av statlige aktører er en

Norge bør

•
•

jobbe for en helhetlig tilnærming til vann, sanitær
infrastruktur og hygiene for å sikre god helse, og for
å bygge opp offentlig infrastruktur og støtte frivillige
organisasjoner der det er nødvendig;
arbeide for at bekjempelse av tuberkulose kommer
høyere på utviklingsagendaen globalt.

[15] For mer om abort og seksuelle og reproduktiv helse, se delmål 3.7
[16] https://www.unicef.no/nyheter/11231/skittent-vann-drepte-1000-barn-i-gar
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Norge bør
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Eksplosjonen i ikke-smittsomme sykdommer (NCD-er)
gir nye politiske utfordringer. I tillegg til psykisk helse,
handler NCD-er spesielt om fire sykdomsgrupper:
hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kroniske
luftveissykdommer. Disse sykdommene er ofte kroniske,
og krever langsiktig oppfølging og behandling. Det er
derfor avgjørende å satse på forebygging. De rammer
skjevt, og sykdomsbyrden er knyttet til sosioøkonomiske
faktorer og utdanningsnivå. Det er helt nødvendig å
gjøre noe med årsakene som påvirker og reproduserer
denne skjeve fordelingen.
Bærere av de moderne folkesykdommene er ikke
malariamygg eller virus, men store industrikonsern. Med
massiv markedsføring og systematisk politisk påvirkning
er multinasjonale konserner innenfor tobakk, alkohol og
usunn mat med på å undergrave de framskrittene som
er gjort på helsefronten.
Forebyggende innsats gjennom kostnadseffektive
tiltak vil kunne bidra til å minske presset på et allerede
overbelastet helsevesen.[17] I tillegg er behandling for
mange tilstander ofte ikke tilgjengelig, eller også i
mange tilfeller svært kostnadskrevende. Å sikre tilgang
til kostnadseffektiv behandling og metoder for tidlig
diagnostisering er avgjørende for å begrense sykdom og
død av NCD-er[18].
WHO estimerer at hele 40 prosent av tilfellene av
ikke-smittsomme sykdommer er forårsaket av befolk
ningens levesett, og dermed mulige å forebygge. Vi vet
mye om hva som er effektive tiltak. Norge har en lang
tradisjon for aktiv bruk av folkehelsetiltak som adresserer
risikofaktorer som usunn mat, manglende fysisk aktivi
tet, tobakk og alkohol, og vi har lang erfaring og gode
eksempler på hvordan myndigheter og andre samfunns
sektorer kan jobbe sammen.
Mentale lidelser og særlig depresjoner er en av de
viktigste årsakene til lav produktivitet og fattigdom i
lav- og mellominntektsland. Norge har viktige miljøer
innen sivilt samfunn og helseforetakene som har bidratt
med faglig og økonomisk støtte til mer desentralisering
av behandling og oppfølging av mentalt syke, og til
arbeidet med å redusere stigma og diskriminering. Flere
fattige land bygger opp sterke brukerorganisasjoner på
området psykisk helse. Det gis også økt oppmerksomhet
på barns psykiske utvikling, inkludert omsorgsgivers/
foreldres rolle.

•
•
•
•

understreke behovet for å gjøre forebyggende helse
til et gjennomgående tema i all samfunnsplanlegging;
framheve gevinsten for folkehelse og økonomisk ut
vikling av å innføre de tiltakene WHO har identifisert
som kostnadseffektive på ulike samfunnsområder;
vise til egen erfaring og internasjonale anbefalinger,
og fremme skattlegging av helseskadelige produkter
som tobakk og alkohol, både for å forebygge sykdom
og som inntektskilde for myndighetene;
støtte myndigheter i Sør med å etablere psykisk
helsevern innenfor en primærhelsemodell og styrke
brukerorganisasjoner;
vektlegge betydningen av omsorgsgivers-/foreldres
rolle i utvikling av barns psykiske helse, og dermed i
samfunnsutviklings perspektiv.

Delmål 3.5

Alkohol er en av risikofaktorene for ikke-smittsomme
sykdommer, samt en rekke andre sosiale, helse- og
fattigdomsproblemer. Alkoholkonsumet stiger i mange
lav- og middelinntektsland, med økende problemer i
kjølvannet. Årlig dør rundt 3,3 millioner mennesker på
grunn av alkoholbruk, og alkohol er den største risiko
faktoren for tidlig død og dårlig helse blant unge menn i
verden, og for barn/unge mellom 15 og 19 år. [19] I tillegg
fører bruk av illegale rusmidler til en ytterligere økt
helsebyrde og sosio-økonomiske problemer. Til tross
for den store sykdomsbyrden er det små ressurser som
settes av til å begrense helseproblemer knyttet til
alkohol.
Statens pensjonsfond utland (SPU) investerer mye
i virksomhet som fremmer helseskadelig forbruk og
undergraver utvikling, særlig kvinner og barns rettig
heter[20]. Investeringer i alkoholindustrien er et eksempel
på dette. Slike investeringer går på tvers av en samstemt
politikk for utvikling, der satsing på voldsforebygging,
rettigheter, økonomisk utvikling og god helse er sentralt.
De internasjonale narkotikaproblemene var i 2016
gjenstand for et eget høynivåmøte i FN: UNGASS 2016.
Sluttdokumentet derfra er en bred meny for en effektiv,
human og balansert narkotikapolitikk. Nå er det enighet
[17] WHOs Globale handlingsplan for bekjempelse av NCD-er, vedlegg 3.
[18] Institute for Health Metrics and Evaluation 2013. Global Burden of Disease
Study.
[19] Institute for Health Metrics and Evaluation http://vizhub.healthdata.org/
gbd-compare/
[20] COWI 2016. Alkoholinvesteringer i Statens Pensjonsfond.
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Rundt én milliard mennesker har ikke tilgang til grunnleggende
helsetjenester. Bistand for å sikre universell helsedekning må
prioriteres. Norge må også videreføre sin viktige rolle som forkjemper
for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), da disse er
under økende press internasjonalt. På bildet: Aeyssa undersøkes på
helseklinikken i Kabarto leir i Nord-Irak. Jesidiefamilien måtte flykte
fra IS da terrorgruppen angrep Sinjar.

blant FNs medlemsland om at tiden er inne for handling;
de foreslåtte tiltakene fra UNGASS må bli til praktisk
politikk og prosjekter i medlemslandene. For utviklings
land blir forebygging helt nødvendig, siden mange land
i Sør har helsesystemer som allerede er overbelastet
med både klassiske fattigdomsproblemer og de nye
ikke-smittsomme sykdommene.
Sammenhengen mellom rusproblemer og psykiske
lidelser går begge veier ved at rusmisbruk kan lede til
psykisk sykdom og ved at en stor andel med psykiske
lidelser selvmedisinerer seg med rusmidler. Derfor vil
forebygging og behandling av psykisk sykdom ha stor
betydning, også for forbruk av rusmidler.

bidragsyter til å styrke tjenesteleveranser, pådriver
arbeid og kartlegging innen SRHR. Arbeidet for å sikre
tilgang til moderne prevensjonsmidler er avgjørende
for kvinners deltagelse i utdanning og arbeid, spesielt
for unge kvinner og mennesker som lever i fattigdom.
Likeledes er tilgangen til trygg abort en sentral del av
arbeidet for SRHR. Manglende tilgang til trygg abort
er en av de viktigste årsakene til svangerskapsrelatert
dødelighet i verden, og hvert år avbryter flere millioner
tenåringsjenter utdanningsløp på grunn av graviditet.
Mange unge har ikke annet valg enn å gjennomføre en
utrygg abort.
23. januar 2017 signerte President Trump en utvidet
versjon av den såkalte 'munnkurvregelen', The Mexico
City Policy. Denne er en kondisjonalitet for å motta helse
rettet bistand fra amerikanske myndigheter. Vedtaket vil
få store negative konsekvenser for spesielt kvinner og
ungdoms seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.
Organisasjonene som rammes er, ikke overraskende, de
samme som tilbyr SRHR, og som informerer om dette.
Vi vet av erfaring fra tidligere perioder hvor regelen har
vært i bruk, at den vil få store negative konsekvenser for
kvinners rettigheter, for tilgang til helseinformasjon og
behandling, og særlig for tilgang til prevensjonsmidler
og trygg abort. Det internasjonale samfunnet, inkludert
Norge, har allerede begynt å imøtegå vedtaket, sam
tidig som vi vet at konsekvensene vil merkes i flere år
framover. Resultater som er oppnådd over mange års
investeringer i helse og kvinners rettigheter står i fare,
derfor er det særlig viktig at dette området prioriteres i
årene framover.

Norge bør

•
•
•

fremme et folkehelseperspektiv på forebygging
av rusproblemer og være en aktiv pådriver for økt
innsats fra WHO i forebygging av alkoholproblemer;
utrede grunnlaget for uttrekk av SPU fra alkoholindustrien;
inkludere 'alternativ utvikling' som prioritert område
i bistandspolitikken, det vil si innsatser for sosial
og økonomisk utvikling i områder som produserer
narkotika.

Delmål 3.7

Globalt er Norges rolle som forkjemper for seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) svært viktig, da
disse er under økende press internasjonalt. Sammen
med et knippe likesinnede land har Norge vært en viktig
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Norge bør

•

•

Med dagens patentsystem er det ikke kostnads
effektivt å utvikle medisiner mot sykdommer som
hoved
sakelig rammer områder der befolkningen har
lav kjøpekraft. Systemet gjør det heller ikke lønnsomt
å forske på nye antibiotika. Antibiotikaresistens er et
økende problem både i Norge og resten av verden. For
å unngå at infeksjonssykdommer vi i dag kan behandle
med antibiotika skal bli en vanlig dødsårsak i framtiden,
er det behov for å utvikle nye typer antibiotika som er
effektive, også når det gjelder de bakteriene som har
utviklet resistens mot dagens medisiner [22].

arbeide spesielt for å sikre trygge og lovlige aborter
til kvinner internasjonalt, en helhetlig seksualitets
undervisning for ungdom, tilgang til moderne
prevensjonsmidler, samt styrking av helsepersonell
og tilgang til SRHR for kvinner som lever i fattigdom,
kvinner på landsbygda, unge kvinner og kvinner med
funksjonsnedsettelse;
bruke sitt engasjement i Global Financing Facility
strategisk for å fremme bredden av SRHR, og spesielt
de delene som andre land ikke ønsker å diskutere
eller finansiere. Dette er en rolle Norge har tatt inter
nasjonalt og som må styrkes.

Norge bør

•

Delmål 3.8

Et godt nasjonalt helsevesen er avgjørende for hvordan
land er i stand til å møte både eksisterende helse
utfordringer og nye epidemier og sykdommer. Dette så
vi tydelig under den siste ebolaepidemien, og der stater
uten fungerende helsesystemer er svært sårbare for
epidemier. Utbrudd kan spres raskt. Global innsats er
nødvendig for å sikre best mulig beredskap. Derfor ble
et nytt internasjonalt initiativ lansert i januar 2017 for å
utvikle vaksiner mot epidemiske sykdommer. Sekretari
atet vil ligge i Oslo. Regjeringen legger opp til å støtte
arbeidet med en milliard kroner i en første fase.
At mennesker har begrenset tilgang på medisiner
skyldes hovedsakelig høye priser og manglende

forskning. Høye medisinpriser opprettholdes av TRIPS-
avtalen (i Verdens handelsorganisasjon WTO), som sikrer
produsentene enerett på produksjon av medikamentet i
20 år. [21]

•
•
•

prioritere støtte til videreutvikling av solide nasjonale
helsesystemer i Norges samarbeidsland; systemer
som sikrer universell tilgang til grunnleggende helse
tjenester for alle innbyggere;
støtte endringer i TRIPS-avtalen som åpner for at lav
og mellominntektsland kan benytte seg av generisk
produksjon eller parallellimport av legemidler;
anerkjenne at land bruker mulighetene som finnes
i regelverket til WTO for å sette patentrettigheter på
medisiner til side når hensyn til innbyggernes helse
krever det;
støtte alternative finansieringsformer og insentiver
som vil gjøre det attraktivt å utvikle og forske på
medisiner som ikke er kostnadseffektive med dagens
system.

[21] FNs generalsekretærs høynivå-panel om Access to Medicines 2016.
“Promoting Innovation and Access to Health Technologies”.
[22] Leger uten grenser 2016. Lives on the edge: time to align medical research
and development with people’s health needs.
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Kirurger opererer en ung pasient på Banadir
Hospitalsykehuset i Mogadishu, Somalia. Norge
må støtte videreutvikling av solide nasjonale
helsesystemer i sine samarbeidsland, mener Forum.
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Delmål 3.9

Delmål 3.a

Å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle henger
tett sammen med god hygiene og tilgang til rent vann
og tilstrekkelige sanitære forhold. I samfunn hvor disse
komponentene ikke er tilgjengelige, spres sykdommer
raskt mellom mennesker, og effektene av infeksjons
sykdommer forverres. Tilgang til vann og sanitær
infrastruktur er viktige offentlige tjenester som krever
velfungerende statlige og lokale myndigheter. Det er
også et viktig fordelingsspørsmål, og i fattige områder er
mangelen og problemene knyttet til urent vann og util
strekkelige sanitære forhold størst, særlig for kvinner.
Det er viktig å styrke kvinners stilling i samfunnet, da de
rammes hardest.
Innen 2030 vil den globale etterspørselen etter vann
øke med om lag 50 prosent. Den største økningen vil
komme fra byer, hvor behovet for rensing og behandling
av avløpsvann vil være nødvendig for å møte etter
spørselen. Som følge av manglende vann- og avløps
systemer i lavinntektsområder i byer og tettsteder i
utviklingsland, slippes en stor andel av avløpsvann direkte
ut i nærmeste overflatevann eller i uformelle drenerings
kanaler. Det ubehandlede avløpsvannet er en kilde til
vannforurensning og en grunn til at sykdommer som
diare, kolera og dysenteri fortsetter å ta tusenvis av liv.

En milliard mennesker røyker daglig; 80 prosent av disse
bor i lav- og mellominntektsland. Tobakk tar seks millioner
liv hvert år – ett hvert sjette sekund – inkludert minst 20
prosent av verdens kreftdødsfall. Majoriteten av disse
dør i sine mest produktive år (30–69 år). Tobakksbruk
har dermed enorme negative samfunnsmessige konse
kvenser. WHOs rammekonvensjon for tobakkskontroll
er den eneste internasjonalt forpliktende konvensjonen
som er framforhandlet på helseområdet. Norge og 179
andre land har til dags dato ratifisert, og er følgelig for
pliktet av denne. Norge har posisjonert seg langt fremme
i kampen mot tobakk nasjonalt, gjennom innføring av
tobakksregulerende tiltak som har hatt stor effekt. Det
er imidlertid de fattige landene som i dag bærer den
største tobakksbyrden. Vi mener at Norge bør ta et enda
tydeligere internasjonalt ansvar i kampen mot tobakk.

Norge bør

•

•

Norge bør

•

•

støtte stater i å utbedre sentrale vannrensesystemer
i urbane strøk, samtidig som det gis støtte til alter
native løsninger som er tilpasset lokale forhold.
Dette fordrer en samstemt og tverrsektoriell
utviklingspolitikk.
fremme et sterkt og samlende lederskap og tverr
sektorielt samarbeid for å oppnå bærekraftsmålet
om god helse. Det må være et fokus på likestilling,
innovasjon og bærekraftige løsninger.

•
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sørge for at tobakksskatter økes. Disse bør følges av
tiltak for å hindre smugling som undergraver avgifts
systemene. Skattlegging av tobakksprodukter er
regnet som et av de aller mest effektive virkemidlene
for å begrense tobakksbruk, spesielt i lav- og mellom
inntektsland. Samtidig fører skatt på tobakk til økte
inntekter for landene.
fremme den avgjørende betydningen av å styrke
kompetansen hos utviklingslands lovgivende
myndigheter, slik at de blir i stand til å møte den
politiske og juridiske argumentasjonen fra tobakks
industrien mot vitenskapelig beviste effektive tiltak
for å begrense bruk av tobakksbruk;
understreke behovet for bedre lokale og nasjonale
data på tobakksbruk og tobakksrelaterte sykdommer
for å kunne informere myndighetenes prioritering av
forebyggende tiltak.

Slik bidrar
sivilsamfunnet
Tuberkulosebekjempelse i zambiske fengsler (LHL)
Copperbelt-provinsen er det området som er hardest rammet av
tuberkulose i Zambia. Selv om det har vært et økt fokus på å av
dekke tuberkulosetilfeller de siste årene, regner man med at bare
33 prosent av tilfellene får diagnose og behandling. Copperbelt
huser nesten en tredjedel av Zambias fengselsinnsatte. Fengsler
regnes som “hotspots” for tuberkulosesmitte, og både innsatte
og ansatte har en mye høyere prevalens av tuberkulose enn
resten av befolkningen.
Tiltak for å hindre smittespredning i overfylte fengsler og
sikre innsattes rett til helsehjelp er derfor et viktig ledd i kampen
mot tuberkulose. LHL Internasjonal har i samarbeid med organi
sasjonen In But Free jobbet med forebygging av tuberkulose og
hiv i fengslene i Copperbelt siden 2012. Både ansatte og innsatte
har fått opplæring om tuberkulose og hiv. De innsatte blir peers
(likemenn) og har et stort ansvar for undersøkelse, pleie av de
syke og folkeopplysning gjennom blant annet drama og dans.
Forholdet mellom ansatte og innsatte blir bedre, og at innsatte
er mer bevisste sine rettigheter. Samarbeidet har også resultert
i at alle nyinnsatte i åtte fengsler undersøkes for tuberkulose av
innsatte som har fått opplæring som likemenn. Fra juli 2015 til
2017, har 6693 blitt undersøkt, og man har funnet 125 personer
med tuberkulose som har blitt satt på behandling. Uten denne
undersøkelsen ville flertallet av disse tilfellene ikke ha blitt opp
daget før de hadde blitt så dårlige at de hadde trengt sykehus
behandling. Det betyr at flere ikke ville ha overlevd, og de ville ha
smittet mange av sine cellekamerater. På generell basis sier man
at en person som har smittsom tuberkulose og som ikke er under
behandling, smitter 10–20 personer årlig, men i overfylte, dårlig
ventilerte celler vil tallet som regel være mye høyere.
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Juridisk ekspertstøtte mot tobakk (Kreftforeningen)
For å kunne møte lobbyvirksomheten fra tobakks-, alkohol- og
deler av matvareindustrien må også myndigheter og sivil
samfunn ha inngående kunnskap om relevant jus. Kreftforeningen
har satset på å bygge opp juridisk kompetanse innenfor retten
til helse, innen handelsavtaler og WHOs tobakkskonvensjon
for å styrke organisasjonens formålsarbeid mot kreft i Norge og
globalt.
Denne satsingen har blant annet gjort at Kreftforeningen har
kunnet bidra som partshjelp da Norge gikk seirende ut av retts
saken tobakksselskapet Philip Morris International anla mot
Norge i 2012. Kreftforeningen var også faglig støttespiller for
Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med det nylige
lovforslaget om innføring av reklamefrie tobakkspakker i Norge.
Tiltaket er i tråd med WHOs tobakkskonvensjon, og skal bidra
til å hindre at unge begynner med tobakk. Saken ble vedtatt av
Stortinget med ikrafttredelse i 2017.
Internasjonalt samarbeider Kreftforeningen tett med the
McCabe Centre for Law and Cancer – et juridisk kompetansemiljø
som har status som kompetansesenter for WHOs sekretariat for
tobakkskonvensjonen. The McCabe Centre har sammen med
WHO gjennom flere år arrangert et opplæringsprogram i WHOs
tobakkskonvensjon og handelsavtaler for offentlig ansatte
jurister i lav og mellominntektsland. Kreftforeningen leder en
europeisk gren av senteret. Dette nettverket har stått bak flere
vellykkede arbeidsmøter arrangert i samarbeid med myndig
heter og WHO Europa på temaer som retten til helse, arbeids
relatert kreft og innføringen av nøytrale tobakkspakker.
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Nasjonal alkoholpolitikkprosess i Malawi (FORUT)
I en rekke afrikanske land dukket det plutselig opp forslag til
nasjonal alkoholpolitikk rundt 2007–8. Dette var resultat av et
initiativ fra alkoholindustrien, som ønsket å komme helseorien
tert alkoholpolitikk i forkjøpet, noe som vakte oppsikt og førte til
motstand og nye initiativ fra sivilsamfunnet.
I Malawi ble en bredt sammensatt arbeidsgruppe, med
frivillige organisasjoner, departementer og andre offentlige
organer som politi og tollvesen, etablert for å utvikle en ny og
folkehelseorientert alkoholpolitikk. Først ble det gjennomført
arbeidsmøter, konferanser og kurs for å skaffe kunnskap og
diskutere prioriteringer. Malawierne valgte å inkludere organi
sasjoner og offentlige organer som kunne knytte det alkohol
politiske arbeidet til andre viktige samfunnstemaer: hiv/aids,
likestilling, godt styresett, forebygging av vold og fattigdom,
offentlige inntekter, lov og orden og så videre. De fleste av de
deltakende organene hadde ikke alkoholpolitikk som sitt
primære anliggende. Samtidig valgte man å involvere paraply
organisasjoner, slik at store befolkningsgrupper ble representert:
lærerforbundet; det nasjonale ungdomsrådet; paraplyorganisa
sjoner for helse, menneskerettigheter og aids-forebygging.
En relativt liten rusorganisasjon, FORUT-partneren Drug
Fight Malawi, var sekretariat for prosessen, mens Innenriks
departementet og senere Helsedepartementet satt i lederstolen.
Alkoholpolitikken ble utviklet gjennom en høringsrunde i åtte
distrikter av Malawi. Lokale nøkkelpersoner ble invitert til
dagskonferanser, der de kunne få komme med sine erfaringer,
ønsker og synspunkter. Samtidig hentet man inn internasjonal
ekspertise via WHO. Etter denne runden ble politikkdokumentet
laget i en ny versjon, som ble lagt fram på en stor nasjonal kon
feranse i juni 2011. Senere har politikkforslaget gått gjennom
de politiske irrgangene i departement, parlament, regjering og
statsministerens kontor, før det nylig ble vedtatt. Politikken som
nå er vedtatt, er orientert mot å legge grunnlaget for en aktiv
alkoholpolitikk, med bruk av de elementene som WHO anbefaler:
aldersgrense, regulering av salgs- og skjenketider og bruk av
skattesystemet. Gjennom hele prosessen har sivilsamfunnet
vært en motvekt mot alkoholindustrien som har forsøkt å tynne
ut politikken og bremse framdriften i prosessen.
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Mål 4:
Sikre inkluderende, rettferdig
og god utdanning og fremme
muligheter for livslang læring
for alle

Disse bidro:
Atlas-alliansen, LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Redd Barna,
RORG, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
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Delmål
4.1
Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører
gratis og likeverdig grunnskole og videregående
opplæring av høy kvalitet som kan gi dem relevant
og reelt læringsutbytte

4.7
Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner
seg den kompetanse som er nødvendig for å
fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom
utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil,
menneskerettigheter, likestilling, fremme av fred
og ikkevold, globalt borgerskap og verdsetting
av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til
bærekraftig utvikling

4.2
Innen 2030 sikre alle jenter og gutter tilgang til god
og tidlig omsorg og førskole, slik at de er forberedt
på å begynne i grunnskolen

4.a
Etablere og oppgradere utdanningstilbud som
ivaretar hensynet til barn, personer med nedsatt
funksjonsevne og kjønnsforskjeller, og sikrer
trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive
læringsomgivelser for alle

4.3
Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til
god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere
utdanning, herunder universitetsutdanning, til en
overkommelig pris

4.b
Innen 2020 oppnå en vesentlig økning, på
verdensbasis, i antall stipender som er tilgjengelige
for studenter fra utviklingsland, særlig de minst
utviklede landene, små utviklingsøystater
og afrikanske land, for å dem gi tilgang til
høyere utdanning, blant annet yrkesfaglig
opplæring og programmer for informasjons- og
kommunikasjonsteknologi, teknikk, ingeniørfag og
vitenskap, i utviklede land og i andre utviklingsland

4.4
Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge
og voksne med kompetanse, blant annet i tekniske
fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting,
anstendig arbeid og entreprenørskap

4.5
Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning
og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer
innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for
sårbare personer, deriblant personer med nedsatt
funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner

4.c
Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall
kvalifiserte lærere, blant annet gjennom
internasjonalt samarbeid om lærerutdanning i
utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene
og i små utviklingsøystater

4.6
Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel
voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive
og regne
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Innledning

Verden er i en læringskrise. Selv om antall barn som
ikke går på skole har blitt halvert siden 1990, er det
fremdeles mange som ikke lærer noe mens de er på
skolen. Hele 130 millioner barn – eller én av fire barneskoleelever – har fullført fire års skolegang uten å lære
å lese, skrive og regne [23]. Og fremdeles står 263 millioner barn og unge helt utenfor skolen [24]. Fattigdom,
funksjonsnedsettelser, krig og konflikt er viktige årsaker
til at barn og unge ikke går på skole. Hvis trenden i
finansiering av global utdanning fortsetter, kommer
vi i mål med bærekraftsmål 4 hele 50 år for sent.
Utdanning er ikke bare en menneskerett og en dør
åpner til bedre helse, samfunnsdeltakelse og en verdig
jobb. Utdanning legger også grunnlaget for oppfyllelse
av mange av de andre menneskerettighetene såvel
som bærekraftsmålene.

Bærekraftsmål fire er ambisiøst og det utfordrer oss
særlig på to punkter: 1) Fra Tusenårsmålenes ambisjon
om å sikre at alle barn skrives inn på skolen, lover
bærekraftsmål 4 at alle skal lære av utdanningen. 2)
Ingen skal falle utenfor. Mål 4 lover gratis inkluderende
utdanning til alle.
Utdanning er en hovedprioritet i norsk utviklings
politikk, og Norge har tatt på seg en lederrolle for global
utdanning. Regjeringen har særlig bidratt til at utdanning
anerkjennes som en viktig investering også i krise- og
konfliktsituasjoner, og gitt et løft til global finansiering
av utdanning. Regjeringen har i løpet av regjerings
perioden doblet den delen av bistandsbudsjettet som
øremerkes utdanning. Regjeringen befestet denne
rollen i sin rapportering til høynivåforumet i 2016.
Norsk innsats for global utdanning kan likevel
bedre reflektere målene om læring og inkludering.
Vi frykter at et sterkt fokus på å måle lese-, skrive-, og
regneferdigheter går på bekostning av utdanningens
bredere mandat, og fører til en nedprioritering av
viktige områder som læringsmiljø, kritisk tenking og
praktiske ferdigheter (delmål 4.7.) Vi savner også en
bedre vurdering av hvordan utdanningssatsingen helt
konkret kan brukes til å oppfylle de aller mest marginal
isertes rett til utdanning, i tråd med løftet om at ingen
skal etterlates i fattigdom (leaving no-one behind). For
å oppfylle dette løftet er det helt nødvendig å sette de
mest marginaliserte jentene og guttene i sentrum for all
utdanningsbistand.

[23] UNESCO 2014. “Teaching and Learning – achieving quality for all” i
Education for All Global Monitoring Report 2013/4.
[24] UNESCO 2016. Policy Paper 27/ Fact Sheet 37: Leaving no one behind: How
far on the way to universal primary and secondary education?
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Foto: Kirkens Nødhjelp/ Naimat Rawan

Etter solid global innsats går mange
flere barn på skole i dag. Men en av fire
barneskoleelever har fullført fire års
skolegang uten å lære å lese, skrive og regne.
På bildet: Khalida (11) fra Afghanistan, vil bli
lege når hun blir stor.

Norges
rapportering
på mål 4
Norge framhevet innsatsen for global utdanning som en
prioritet i norsk utviklingspolitikk og trakk fram hoved
tiltakene i sin rapportering til FNs høynivåforum for bære
kraftig utvikling. Rapporteringen på Tusenårsmålene og
status for måloppnåelse 2016 i statsbudsjettet gir ingen
oppdatering på norsk innsats. Ellers i statsbudsjettet og
nasjonalbudsjettet rapporterer Regjeringen i liten grad
direkte på mål 4, selv om mål 4 nevnes som forklaring på
flere tiltak, særlig knyttet til Regjeringens internasjonale
påvirkningsarbeid for mer finansiering til utdanning.
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Anbefalinger

Delmål 4.1

Delmål 4.3

Gratis grunnutdanning er en menneskerett, og skolens
innhold og format er statens ansvar. I Norge får ingen
tjene penger på å tilby grunnutdanning, og det er
tydelige rammer for utdanningens innhold og mål. I
flere utviklingsland øker antallet kommersielle tilbydere
av grunnutdanning. Norske myndigheter gir vage svar
på spørsmål om skolepenger og kommersialisering av
utdanning i utviklingsland.
Halvparten av alle barn og unge som ikke har tilbud
om utdanning, er ekskludert på grunn av konflikt og
kriser. For mange er mangelen på skolegang langvarig.
Utdanningstilbud i konfliktsituasjoner er ofte av lav
kvalitet. Utdanning i konflikt- og krisesituasjoner har
de siste årene fått større oppmerksomhet og bedre
finansieringsvilkår. Det fortsatt en utfordring at politisk
utforming, finansiering og gjennomføring av utdannings
tiltak foregår i to adskilte leire; den humanitære og den
som driver langsiktig utvikling. Men det siste året har
det vært framgang når det gjelder å bygge bro mellom
humanitær og langsiktig bistand til utdanning. Education
Cannot Wait-fondet for utdanning i krise og konflikt har
potensiale til å knytte første-respons og mer langsiktig
utdanningsfinansiering i humanitære situasjoner tettere
sammen.

Tilgang til god høyere utdanning er viktig i seg selv,
men er også et viktig verktøy for oppnåelsen av hele
agenda 2030. En av de viktigste oppgavene til høyere
utdanningsinstitusjoner er produksjon av ny kunnskap,
og forskning nevnes spesifikt i delmålene under seks av
bærekraftsmålene. For å løse oppgavene de står overfor
og for å bidra i den globale økonomiske utviklingen,
er utviklingsland avhengige av å styrke forskning, inn
ovasjon og kompetanse. Likevel er midlene bevilget til
utviklingsforskning mer enn halvert siden 2014, og den
lille økningen i statsbudsjettet for 2017 bøter ikke på den
negative trenden.
Utdanningssektoren kan også spille en viktig rolle i
demokratiopplæring og demokratiutvikling. I Norge har
man et tett samarbeid mellom skoleverket og ungdom
spartiene om å arrangere skolevalg. Dette er et samar
beid som bidrar til økt demokratiforståelse og engasje
ment blant ungdom både før og etter stemmerettsalder.
Norge har en målsetting om å inkludere demokrati
og medborgerskap, bærekraftig utvikling, livsmestring
og folkehelse som tverrgående temaer i læreplanverket.
Det er i skolen man møter bredden av ungdomsbefolk
ningen, og denne arenaen vil være avgjørende for å
videreutvikle demokratiske holdninger, psykisk helse og
bærekraftig utvikling.
Akademisk frihet er en forutsetning både for å sikre
tilgang til høyere utdanning og for å sikre kvaliteten i
utdanningen. Over hele verden opplever studenter som
kjemper for gratis kvalitetsutdanning å bli utvist, forfulgt
og fengslet for sin innsats. Det norske pilotprogrammet
Students at Risk, som nå er inne i sin siste runde, er
viktig for å gi støtte og beskyttelse til de som jobber
for å oppfylle målet om god utdanning til alle, og mer
generelt målet om fredelige og inkluderende samfunn.

Norge bør
•

•

•

ta tydelig avstand fra kommersialisering av grunn
utdanning og av utdanningens innhold, og være en
pådriver for at retten til gratis grunnutdanning;
opprettholde støtte til utdanning i den humanitære
bistanden og fortsette og videreutvikle rollen som
pådriver for utdanning i krise og konflikt;
styrke arbeidet for å bygge bro mellom innsats
for u
tdanning i humanitære situasjoner og den
langsiktige innsatsen for utdanning i utviklingsland.
Dette kan gjøres økonomisk, gjennom å gi flerårige
tilskudd til utdanning i krise- og konfliktsituasjoner.
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«Norge bør ta tydelig avstand fra
kommersialiseringen av grunnutdanning
og av utdanningens innhold, og være
en pådriver for retten til gratis grunn
utdanning, mener Forum.»

Norge bør
•

•

•

•
•

Stortingsmelding 28 (2015–2016) og Ludvigsenutvalgets
NOU Fremtidens skole (2015).

gjøre pilotordningen “Students at Risk” permanent.
Ordningen gir politisk forfulgte studenter muligheten
til å fullføre studiene sine i Norge;
bevilge en betydelig mengde nye midler til utviklings
forskning, og støtte opp om og fremme institusjonelt
partnerskap på tvers av landegrenser;
ikke gi etter for økt press om innføring av skolepenger,
men være en pådriver for progressiv oppnåelse av
gratis høyere utdanning internasjonalt i tråd med
menneskerettighetskonvensjonen om økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter;
fortsette innsatsen for å beskytte høyere utdannings
institusjoner i konflikt;
promotere skolen som en arena for demokrati
opplæring og bærekraftig utvikling gjennom tydelig
elev- og ungdomsmedvirkning som samarbeid med
ungdomspartier og sivilsamfunn for øvrig.

Følgende tre tverrfaglige temaer skal inn i alle lære
planer på alle trinn:
• bærekraftig utvikling
• demokrati og medborgerskap
• folkehelse og livsmestring
Prosessen med å implementere dette i læreplanene har
blitt satt i gang, og de nye læreplanene vil etter planen
foreligge i 2019/2020. I tillegg foregår en større fag
fornyingsprosess, ledet av Kunnskapsdepartementet,
og revidering av retningslinjer for lærerutdanningen, der
også utdanning for bærekraftig utvikling og mål 4.7 vil
være relevant.
Norsk sivilsamfunn har på initiativ fra RORG-sam
arbeidet vært viktige pådrivere for å få disse tverrfaglige områdene, samt mål 4.7, inn i norske styringsdokumenter, læreplaner, kompetansemål, lærebøker og
lærerutdanninger i Norge. I tillegg samarbeides det med
internasjonale aktører med fokus på samme formål.

Delmål 4.7

Her ønsker vi å framheve en trend innen finansiering
av utdanning. Resultatbasert finansiering, der deler av
finansieringen gis på betingelse av oppnådde resultater,
er nå på full fart inn i utdanningssektoren. Det er lite
konkluderende forskning på området, og ingen bevis for
bærekraft og effekter over lengre tid. Det er imidlertid
stor risiko for at resultatbasert finansiering gir initiativ
til overinvesteringer i delområder som kan utløse finans
iering, som for eksempel snevre lesetester, oppmøte og
at læreren er tilstede. Dette kan føre til underinvestering
i andre, komplementerende områder som samfunns
deltakelse, bærekraft, læringsmiljø og annet som nevnes
i dette delmålet.

Norge bør
•

bruke resultatbasert utdanningsfinansiering med
stor forsiktighet og være en garantist for at slike
programmer støtter opp om inkluderende offentlige
utdanningssystemer og ikke fører til en innsnevring
av utdanningens mandat til for eksempel et rent
fokus på å lese, skrive og regne.

Delmål 4.a

Det er ingen tilfeldighet hvem som ekskluderes fra
skolegang og læring. Fattigdom, omsorgssituasjon,
funksjonsnedsettelser, etnisk, språklig eller religiøs
tilknytning, kjønn og seksuell orientering avgjør ofte om
et barn eller ungdom har tilgang til og lærer fra utdan
ning. Løftet om at alle skal lære av inkluderende kvali
tetsutdanning utfordrer ofte sterke normer, politiske

Gjennomføring av delmål 4.7 i Norge
En viktig satsing for sivilsamfunn i Norge har vært å få
“Utdanning for bærekraftig utvikling” integrert i norsk ut
danningssystem. Etter press fra et bredt sivilsamfunn er
mål 4.7 forankret i norske styringsdokumenter gjennom
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Foto: Julie Lunde Lillesæter / Differ Media

overbevisninger og lovverk. Barn av minoriteter, gravide
jenter, barn på flukt – med eller uten papirer og enten
det er i Libanon, Nicaragua, USA eller Norge – har lik rett
til å lære som alle andre barn. Det krever av oss at vi
utfordrer diskriminering og at vi setter de mest margin
aliserte jentene og guttene i sentrum for all bistand og
utviklingspolitikk. Dette er også relevant for delmål 4.1.

Norge bør
•

•
•

følge opp den norsk-initierte kommisjonen for
utdanningsfinansieringen sin anbefaling om pro
gressiv universalisme, det vil si at å prioritere de som
er lengst unna å få retten til utdanning oppfylt bør
ligge til grunn for, og operasjonaliseres i, all norsk
utdanningsbistand;
fokusere utdanningsbistanden på systembygging og
benytte norsk kompetanse i inkluderende systemer;
støtte utdanningsinstitusjoners kompetanse og
kapasitet innen inkluderende undervisningsmetoder
og å kartlegge hvilke grupper som faller utenfor,
hvilke behov de har, samt utvikle og gjennomføre
støttetiltak overfor disse.

Delmål 4.c

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for å oppnå
læring. I offentlig debatt om norsk skole står læreren
ofte i sentrum, nettopp på grunn av nøkkelrollen læreren
har for både læring og inkludering i skolen. I utviklings
sammenheng kan en få inntrykk av at kvalitetsskolen
skal bygges gjennom teknologiske nyvinninger. Tekno
logi og digitale virkemidler bør utnyttes, for å styrke
systemer og for å bedre inkludering. For eksempel for å
sikre lønnsutbetalinger over bank og ta i bruk teknologi
som hjelper blinde og svaksynte i utdanningsløpet. Men
Norge bør sette læreren i sentrum for kvalitetsdebatten,
også i utviklingssammenheng. De neste fire årene tren
ger verden 11 millioner flere lærere, for å sikre at alle
barn får grunnutdanning.

Norge bør
•

•

ta initiativ til et globalt lærerløft. Med sin lederrolle
innen global utdanning har Norge et godt utgangs
punkt for å bruke politikk og finansiering til å fram
heve lærerens viktige rolle;
prioritere systemstyrking rundt lærere og lærer
utdanninger, herunder opprettholde og styrke the
International Task Force on Teachers og det nye
norske initiativet for å styrke lærerpolitikk på

landnivå.
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Bildetekst

Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media for Utviklingsfondet

Hvis dagens trend fortsetter innen finansiering for
utdanning når vi ikke bærekraftsmål 4 før 2080. På
bildet: Letemichael Gebremedhin (24) utenfor skolen
med lillesøsteren Tsilat. Tigray, Etiopia.
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Slik bidrar
sivilsamfunnet
Høyere utdanning tilgjengelig for alle i Zambia (SAIH)
Med støtte fra SAIH har ZANEC (Zambia National Education
Coalition) utarbeidet en omfattende rapport om stipend- og
låneordningene for høyere utdanning i Zambia. Rapporten

identifiserer kritikkverdige forhold og kommer med en rekke
anbefalinger for å fremme et mer bærekraftig og rettferdig
system for stipend og lån. Takket være vellykket informasjonsog påvirkningsarbeid over flere år, ble anbefalingene tatt godt
imot av myndighetene og omgjort til et lovforslag våren 2016.
Dette er en enorm seier i kampen for å gjøre høyere utdanning
tilgjengelig for alle.

Godt læringsmiljø i Kambodsja (Redd Barna)
Redd Barna vet hvor viktig læringsmiljøet er for læring og inklu
dering. De siste tre årene har organisasjonens partnere i 45 land
brukt rammeverket Quality Learning Environment (QLE) som
en metode for å bedre læring og inkludering i skolene der de
jobber. QLE involverer myndigheter, skoleledelse, lærere, for
eldre, lokalsamfunn og elevene selv i å definere og prioritere
forhold ved det læringsmiljøet de ønsker å forbedre. Lærings
miljø omfatter trygghet, fysisk miljø, psykososialt miljø og
ledelse. Mange av våre partnere melder om gode resultater. I
Kambodsja går flere barn på skolen, og de lærer mer som følge
av forbedringene i læringsmiljøet.

Skole for barn med funksjonsnedsettelser
(Atlas-alliansen)
For å bidra til målet om utdanning, jobber Atlas-alliansens
partnere opp mot foreldre, skoler, lokalmiljø og utdannings
institusjoner for å sikre at alle barn kommer inn i skolen og at
skolen tilrettelegger for en meningsfull utdanning. For eksempel
jobber Blindeforbundets partner i Malawi, MUB, for å sikre at
barn med synsnedsettelser får gå på skole. I slutten av 2016
gikk 532 barn med funksjonsnedsettelser på skole, fordelt på 17
skoler. Dette er en økning på 71 barn fra året før. Disse har fått
skolegang på lik linje med andre barn. Tilsvarende arbeid gjøres
for barn med funksjonsnedsettelser i 12 land i Afrika og Asia.
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Mål 5:
Oppnå likestilling og styrke
jenters og kvinners stilling

Disse bidro:
FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål og FORUT
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Delmål
5.1
Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter
og kvinner i hele verden

5.a
Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til
økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til
og kontroll over jord og annen form for eiendom,
finansielle tjenester, arv og naturressurser, i
samsvar med nasjonal lovgivning

5.2
Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og
kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder
menneskehandel, seksuell og annen form for
utnytting

5.b
Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig
informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å
styrke kvinners stilling

5.3
Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel
barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap
samt kvinnelig omskjæring

5.c
Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar
lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters
og kvinners stilling på alle nivåer

5.4
Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og
husholdsarbeid gjennom yting av offentlige
tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk samt
fremme av delt ansvar i husholdet og familien, alt
etter hva som passer i det enkelte land
5.5
Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like
muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i
beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske
og offentlige liv
5.6
Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv
helse samt reproduktive rettigheter, som avtalt
i samsvar med handlingsprogrammet fra den
internasjonale konferansen om befolkning
og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og
beslutningsdokumentene fra deres respektive
tilsynskonferanser
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Innledning
Situasjonen globalt

Internasjonalt har det skjedd store framskritt for
kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene
de siste tiårene. Jenters tilgang til utdanning er
kraftig forbedret, barneekteskap inngås sjeldnere
enn før, flere kvinner deltar i politikk og arbeidsliv og
kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter har blitt
forbedret, med økt tilgang til prevensjon og nedgang i
svangerskapsrelatert dødelighet.
På tross av framskrittene, viser global statistikk at
jenter og kvinner fremdeles utsettes for systematisk
diskriminering, kjønnsbasert vold og forskjells
behandling verden over.

Det finnes både formelle og uformelle strukturer som
hindrer reell likestilling. Tall fra 2014 viser at 52 land
manglet garantier for likestilling i sine grunnlover. I
hele 63 land var ekteskapsalderen lavere for kvinner
enn for menn[25]. I en gjennomgang i 2016 av lovverket
i 173 u
 like land, fant Verdensbanken at 155 av landene
har minst én lov som begrenset kvinners økonomiske
muligheter. I 100 land opplever kvinner kjønnsbaserte
jobbrestriksjoner. 46 av landene har ikke noe lovverk
som forbyr vold i nære relasjoner. I 18 land har ektemenn
rett til, med loven i hånd, å nekte sine koner å jobbe.[26]
Vold mot jenter og kvinner er et enormt samfunnspro
blem verden over. Globale estimater publisert av WHO
indikerer at så mange som én av tre – 35 prosent – av
verdens kvinner har opplevd fysisk og/eller seksualisert
vold i løpet av livet. Mesteparten av denne volden blir
utøvd av en partner. Nesten 40 prosent av kvinner som
blir drept, blir drept av nåværende eller tidligere partner
[27]
. Kvinner som er i spesielt sårbare situasjoner, kan
ha større risiko for å bli utsatt for vold. Dette kan være
kvinner i krig og konflikt, kvinner med nedsatt funk
sjonsevne, kvinner fra etniske minoriteter og lavkaster,
lesbiske, bifile og transkvinner, kvinner med dårlig øko
nomi, unge kvinner og kvinner uten familie.
Kvinner og jenter utgjør 70 prosent av ofrene for
menneskehandel globalt. Minst 200 millioner kvinner har
blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Selv om vi ser en ned
gang i antallet ofre for skadelige tradisjonelle praksiser
som kjønnslemlestelse og barneekteskap, er det store
forskjeller mellom land og regioner. Barneekteskap
er mest vanlig i Sør-Asia og Afrika sør for Sahara, der
henholdsvis 44 og 37 prosent av kvinnene ble gift før de
fylte 18 år.[28] Framskritt i kampen mot kjønnslemlestelse
er ikke nok til å holde tritt med befolkningsøkningen, og
antallet jenter som utsettes for dette ligger derfor an til å
øke betraktelig de neste 15 år. [29]
Kvinner deltar mindre i det formelle arbeidsmarkedet
enn menn, og tjener mindre enn menn i alle land. Kvin
ner står for det meste av det ulønnede omsorgsarbeidet
som blir utført i verden. Bare 23 prosent av verdens
parlamentarikere er kvinner.

[25] FNs generalsekretær, 2016. Progress towards the Sustainable Development
Goals.
[26] Verdensbanken, 2016. Women, Business and the Law: Getting to Equal.
[27] WHOs mediasenters faktaark, november 2016. Violence against women.
Intimate partner and sexual violence against women.
[28] FNs generalsekretær, 2016. Progress towards the Sustainable Development
Goals.
[29] https://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_
SPREAD.pdf
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Norges rapportering på mål 5
Norge rapporterte på det norske arbeidet med mål 5
som del av Norges frivillige rapport til FNs høynivåforum
i juli 2016. Her trakk Norge fram at det også for Norge vil
bli krevende å implementere Agenda 2030. Norge under
streket at likestilling, og jenter og kvinners rettigheter er
avgjørende for å redusere ekstrem fattigdom og oppnå
like muligheter for alle. Det ble også påpekt at fattigdom
har mange ulike årsaker, og at det er nødvendig med en
helhetlig og kontekstsensitiv tilnærming som inkluderer
diskriminering basert på kjønn, etnisitet, alder og andre
faktorer. [30]
Regjeringen rapporterte også gjennom budsjett
prosessen i Stortinget. Det er Barne- og Likestillings
departementet (BLD) som har fått det nasjonale
koordineringsansvaret for mål 5, i tillegg til at BLD
også har ansvar for oppfølging av tiltak innenfor flere
av delmålene under mål 5. Regjeringen la vekt på at
Norge er et veldig likestilt samfunn, men at vi likevel
har likestillingsutfordringer som vold i nære relasjoner,
seksuell trakassering, voldtekt, sterk sosial kontroll,

kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Norge har et
kjønnsdelt arbeidsmarked, og likestillingsutfordringer
også på helseområdet og i politikken.
Regjeringen rapporterte på det internasjonale arbeidet
med mål 5 som del av kapittel 14 “Tusenårsmålene og
status for måloppnåelse 2016” i Del III Spesielle tema i
Prop. 1 fra Utenriksdepartementet. Her understrekes det
at Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling
i utenriks- og utviklingspolitikken er hovedrammen for
regjeringens arbeid. Det viktigste nye tiltaket i 2017 er
etableringen av et eget bistandsprogram for Likestilling
for utvikling (LIKE). I skrivende stund er det uklart hvor
dan programmet vil bli i praksis.
I tillegg blir det indirekte rapportert på mål 5 i kapittel
16 Likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken. Det
nasjonale arbeidet med mål 5 rapporteres på i kapittel
10 “Oppfølging av FNs berekraftsmål” i Del III Omtale
av særlege tema i Prop.1 fra Barne- og likestillings
departementet (BLD ).

[30] Regjeringen, juli 2016. Frivillig nasjonal gjennomgang presentert på FNs
høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLFP) i New York. Initial steps towards
the implementation of the 2030 Agenda.
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Anbefalinger
Tross store fremskritt er det lang vei igjen å gå
før likestilling er oppnådd: Kvinner deltar mindre
i det formelle arbeidsmarkedet enn menn, og
tjener mindre enn menn i alle land. Bare 23
prosent av verdens parlamentarikere er kvinner.
På bildet: Jenter danser en tradisjonell dans
som en del av ashenda-festivalen som markerer
slutten på fasten i Tigray, Etiopia.

Delmål 5.1

Norge er et foregangsland for arbeid med å styrke kvin
ners rettigheter og likestilling, både nasjonalt og som et
satsingsområde for norsk utenriks- og utviklingspolitikk.
Det å kunne vise og dokumentere god oppfølging og
gode resultater nasjonalt gir Norge mer legitimitet og
påvirkningskraft også i det internasjonale arbeidet.
Vi forventer at norske myndigheter vil fortsette å være
en internasjonal forkjemper for kvinners rettigheter og
likestilling, og at kvinners rettigheter og likestilling skal
være tverrgående temaer som eksplisitt integreres i alle
norske utviklings- og utenrikspolitiske satsinger.
Manglende likestilling mellom kjønnene er en ved
varende utfordring for land over hele verden, og et
hinder for å oppnå bærekraftig utvikling. Oppnåelse av
mål 5 er dermed ikke bare et frittstående mål som vil bedre
jenter og kvinners situasjon, men også en forutsetning
for å oppnå de andre bærekraftsmålene. FNs medlems
land må jobbe for oppnåelse av mål 5 parallelt med
alle de andre bærekraftsmålene. I ministererklæringen
fra høynivåforumet (HLPF) i 2016 bekrefter medlems
landene sine forpliktelser om å sikre likestilling mellom
kjønnene og myndiggjøre jenter og kvinner. [31]
Mål 5 er et av målene som skal gjennomgås spesielt
på HLPF i juli 2017, sammen med mål 1, 2, 3, 9 og 14.
Vi har derfor viet litt ekstra plass til gjennomgangen av
dette målet i årets rapport. Mål 5 er spesielt tett koblet
til mål 16. Dette ble tydeliggjort under HLPF 2016, som
diskuterte viktigheten av å styrke jenter og kvinners
stilling for å skape fredelige og inkluderende samfunn.
[32]
Mål 16 skal gjennomgås grundig på høynivåforumet
i 2019.

Bærekraftsmålene er tett koblet til menneskerettighet
ene. Det er viktig å støtte og forbedre eksisterende
menneskerettighetsmekanismer i perioden fram mot
2030. I dag opplever vi en økende motstand mot over
nasjonale mekanismer i mange land og regioner, sam
tidig som menneskerettighetsforkjempere i mange land
og regioner opplever vold, trusler og drap.
FNs konvensjon om å avskaffe aller former for diskri
minering mot kvinner (CEDAW) er det viktigste inter
nasjonale instrumentet for å holde stater ansvarlige for
å oppfylle sine forpliktelser knyttet til bærekraftsmål 5,
og delmål 5.1. Nesten alle verdens stater har ratifisert
CEDAW.
Norge skal høsten 2017 bli hørt av FNs kvinnedis
krimineringskomité om Norges oppfølging av sine
menneskerettslige forpliktelser i henhold til FNs kvinne
konvensjon. Norge er et av verdens mest likestilte land.
Likevel opplever også jenter og kvinner i Norge kjønns
baserte utfordringer.

Norge bør
•

•

•

[31] Economic and Social Council 2016. Avsnitt fire i Ministerial declaration of
the high-level segment of the 2016 session under det årlige tema “Implemen
ting the post-2015 development agenda: moving from commitments to results”.
(E/HLS/2016/1).
[32] Economic and Social Council 2016. Report of the high-level political forum
on sustainable development (E/HLPF/2016/8), i Summary.
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sikre nok finansiering til nødvendige tiltak for å imple
mentere Handlingsplanen for kvinners rettigheter og
likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken;
sikre gode rutiner for overvåking og årlig rapportering
av måloppnåelsen, for å kunne følge opp og eventuelt
justere tiltak underveis. Sivilsamfunnsorganisasjoner
bør inkluderes i rapporteringsprosessen.
følge opp CEDAW-komiteens anbefalinger fra høringen
av Norge i 2017.

Foto: Julie Lunde Lillesæter / Differ Media

Delmål 5.2

Å avskaffe vold mot kvinner i alle land er en forutsetning
for å klare å oppnå de andre likestillingsmålene og må
derfor prioriteres høyt. Det er ett av de fem satsings
områdene i regjeringens handlingsplan.
Vold mot jenter og kvinner er et omfattende og
komplekst samfunnsproblem. Jenter og kvinner ut
settes for fysisk, psykisk, økonomisk og strukturell vold
i mange former, og ofte er det i praksis straffrihet for
utøvelse av vold mot jenter og kvinner. Mennesker på
flukt er spesielt sårbare for vold og overgrep, inkludert
menneske
handel. Kriminalisering av mennesker på
flukt øker sårbarheten, og innstramminger av norsk og
europeisk utlendingspolitikk, særlig når det gjelder asyl
søkere og familiegjenforening, gjør at flere blir utsatt for
menneskesmugling og overgrep under reisen.

•

Delmål 5.3

I regjeringens handlingsplan er dette temaet dekket inn
sammen med hovedmål 4 om avskaffelse av vold og
hovedmål 5 om seksuell og reproduktiv helse og rettig
heter (delmål om kjønnslemlestelse). Norge lanserte i
mars 2017 en fireårig handlingsplan Retten til å bestemme over eget liv, mot “negativ sosial kontroll, tvangs
ekteskap og kjønnslemlestelse”. Krig og konflikt kan føre
til økt risiko for barneekteskap og tvangsekteskap, både
for de som lever i konfliktsoner og for de som er på flukt
i inn- eller utland.

Norge bør
•

•

•

•

Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 og påfølgende
resolusjoner. Sikre tilstrekkelig finansiering til
gjennomføringen av Handlingsplanen for Kvinner,
fred og sikkerhet 2015–2018, og rapportere årlig på
måloppnåelsen. Sivilsamfunnsorganisasjoner bør
inkluderes i rapporteringen.
sikre at mennesker som er ofre for menneskehandel
får nødvendig hjelp og oppfølging og at bakmenn og
andre kriminelle blir strafferettslig forfulgt. Her er et
internasjonalt samarbeid nødvendig.

gjennomføre Handlingsplanens mål 4 om å “avskaffe
vold og skadelige skikker rettet mot jenter og kvinner”,
med delmål;
gjennomføre Europarådets konvensjon mot vold
mot kvinner (Istanbul-konvensjonen), og jobbe for at
norske samarbeidsland både i og utenfor Europa også
slutter seg til denne eller andre regionale avtaler;
vurdere å støtte internasjonale initiativer for å lage
en universell forpliktende avtale mot vold mot
kvinner, for eksempel gjennom en tilleggsprotokoll
til CEDAW eller en egen konvensjon;
jobbe internasjonalt for å sikre kvinners reelle
deltakelse i fredsforhandlinger og fredsprosesser,
samt i gjennomføringen av fredsavtaler, i tråd med

Norge bør
•

61

videreføre og styrke innsatsen, både nasjonalt
og internasjonalt, på dette området, i tråd med
regjeringens handlingsplaner. Det er spesielt viktig å
sette inn konkrete tiltak for å forebygge og redusere
sårbarheten for barneekteskap og tvangsekteskap
for jenter og kvinner i krig/konflikt og på flukt.

Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media for KFUK-KFUM Global

Delmål 5.5

Manglende likestilling er en vedvarende
utfordring for land over hele verden, og et hinder
for å oppnå bærekraftig utvikling. På bildet:
Elever ved en barneskole, YWCA Chittagong,
Bangladesh.

Kvinner er dårlig representert i både formelle og
uformelle beslutningsorganer i de aller fleste land, og
dette utgjør et demokratisk problem. Erfaringer viser at
kvotering av kvinner er avgjørende for å få kvinner inn i
formelle organer, men kvotering er ikke nok for å sikre
at politikken som blir vedtatt faktisk har et kvinne- og
kjønnsperspektiv.[33] Det er mange hindringer for kvinners
politiske deltakelse. Kvinners politiske retttigheter og
deltakelse er ett av satsingsområdene i regjeringens
handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling.

Delmål 5.4

Norge har svært gode erfaringer med hvordan gode
sosiale velferdsordninger, spesielt knyttet til svanger
skap og barn, har ført til økt likestilling gjennom økt
yrkesdeltakelse for kvinner, økt arbeidsdeling i hjemmet
og muligheten for mer aktive fedre i omsorgsarbeid.

Norge bør
•

Norge bør
•

informere om de norske erfaringene med velferds
ordninger knyttet til omsorgsarbeid for barn i
internasjonale fora og møter, der det er relevant.
Disse erfaringene bør brukes inn i det nye bistands
programmet Likestilling for utvikling (LIKE), som skal
være en strategisk kobling mellom bistand og norske
likestillingserfaringer.

•

implementere handlingsplanens hovedmål 2 for
at kvinner skal delta på lik linje med menn i det
politiske liv;
fortsette den internasjonale innsatsen for å sikre
trygge forhold for kvinnelige menneskerettighets
forkjempere, og sikre at lokale organisasjoner har
økonomiske ressurser nok til å utøve sin viktige
pådriver- og vaktbikkjefunksjon overfor myndig
hetene og andre aktører som påvirker samfunn og
miljø.

[33] iFOKUS spesialutgave 2016. In power with power: Reaching the critical
mass. Tilgjengelig på http://www.fokuskvinner.no/PageFiles/10552/
Reachingprosent20theprosent20criticalprosent20mass.pdf
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Delmål 5.6

Ny teknologi kan være med og styrke kvinners rettig
heter. Et konkret eksempel ser vi i flere land i Øst-Afrika,
der man de siste årene har innført muligheten til å over
føre penger til mobiltelefon uten å gå via en bank. For
mange kvinner har dette gitt mulighet til å kontrollere
egen inntekt for første gang.
En av hovedutfordringene for oppnåelsen av mål
5 er manglende statistikk og data. I følge FNs general
sekretær mangler 80 prosent av indikatorene under mål
5 internasjonalt anerkjente målestandarder og/eller
systematisk datainnsamling i de fleste land. Det vil si
11 av 14 indikatorer. For eksempel produserer bare 41
prosent av landene jevnlig data om vold mot kvinner.
Bare 13 prosent av landene har en egen budsjettpost
for kjønnsstatistikk. [34] UN Women har derfor lansert
satsingen Making every woman and girl count, som vil
være viktig i å støtte land i deres statistikkarbeid.

Norge har vært en viktig stemme internasjonalt for
å sikre kvinners seksuelle og reproduktive helse og
rettigheter. De senere år ser vi at disse kommer under
press både nasjonalt i mange land og i internasjonale
fora. Det er derfor ekstra viktig at Norge, sammen med
andre allierte, er en tydelig stemme her. Seksuell og
reproduktiv helse og seksuelle og reproduktive rettig
heter er et av satsingsområdene innenfor regjeringens
handlingsplan.

Norge bør
•

•

fortsette å både være en tydelig stemme internasjo
nalt og støtte konkrete prosjekter og programmer
innen temaer som av noen oppleves som kontrover
sielle, som alle kvinners tilgang til trygge og lovlige
aborter, kunnskapsbasert seksualundervisning for
ungdom og seksuelle minoriteters rettigheter. Norge
må samarbeide med likesinnede myndigheter for
å sikre finansiering til organisasjoner som tilbyr
informasjon om, og tilgang til, trygge aborter for
kvinner, ikke minst sett i lys av USAs gjeninnføring
av Mexico City Policy (den såkalte Global gag rule)
som hindrer organisasjoner som mottar støtte fra
USA i å informere om eller tilby abort som del av sine
familieplanleggingsprogrammer og helsetjenester
(se også delmål 3.7).
implementere handlingsplanens hovedmål 5, for å
fremme jenters og kvinners seksuelle og reproduktive
helse og rettigheter.

Norge bør
•

•

støtte internasjonale initiativ og samarbeidsland i
utvikling av gode systemer for datainnhenting og
databehandling av kjønnsaggregerte data innenfor
de ulike indikatorene til alle bærekraftsmålene;
implementere hovedmål 3 i handlingsplanen, for at
kvinner skal ha fulle økonomiske rettigheter og delta
på lik linje med menn i arbeidslivet.

Delmål 5.a – c

Fulle rettigheter til jordeiendom og finanstjenester er
avgjørende for kvinners økonomiske selvstendighet og
likestilling mellom kjønnene. Mange kvinner opplever
spesielle utfordringer med å kunne dokumentere
eierskap til jordeiendommer etter krig og konflikt.
Kjønnsbaserte restriksjoner på arbeidsmuligheter og
tilgang til økonomiske og finansielle tjenester finner vi
i svært mange land. Det er både formelle og uformelle
strukturer som må endres for å sikre likestilling på dette
feltet. Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse er
et av regjeringens satsingsområder i handlingsplanen.

[34] FNs generalsekretær 2013: Report of the UN Secretary-General on
Gender Statistics, gjengitt på http://www.unwomen.org/en/how-we-work/
flagship-programmes/making-every-woman-and-girl-count#notes
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Eksempler på
sivilsamfunnets
bidrag
Norske kvinneorganisasjoner og andre sivilsamfunnsorganisasjoner
har en lang tradisjon med å fremme kvinners rettigheter og likestilling
i Norge. Kvinnebevegelsen har siden 1800-tallet vært avgjørende for
å kjempe fram endringer på samfunnsnivå og i lovverket som har gitt
kvinner økte formelle rettigheter og en styrket stilling i samfunnet. Norge
har mange organisasjoner som jobber daglig med å oppnå likestilling
og styrke kvinners stilling i Norge, både gjennom politisk påvirknings
arbeid, tjenesteyting, nettverksarbeid og mobilisering og et omfattende
informasjonsarbeid.
Mange norske bistands- og menneskerettighetsorganisasjoner jobber
aktivt med å fremme kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt.
Det skjer gjennom egne bistandsprogrammer rettet mot kvinner,
gjennom bevisst og systematisk inkludering av kvinners rettigheter og
likestilling i øvrig bistandsarbeid, og gjennom nasjonalt og internasjonalt
pådriverarbeid.

SASA! — innovativt antivoldsprogram utviklet i Uganda
(CARE og FOKUS)
Vold mot kvinner er et stort helseproblem og et alvorlig brudd på kvinners
menneskerettigheter. Skal man klare å få slutt på vold mot kvinner, må
det jobbes både med holdninger og handlinger, og både menn og kvinner
må involveres. Et innovativt og helhetlig program har derfor blitt utviklet
av organisasjonen Raising Voices i Uganda, i samarbeid med forskere fra
London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ved å gjennomføre en
forskningsbasert overvåkning av prosjektets gjennomføring i perioden
2007–2012, ble det dokumentert at programmet endrer holdninger til
vold mot kvinner blant både kvinner og menn og at det reduserer hyppig
heten av vold mot kvinner og fører til mer involvering og inngripen fra
lokalsamfunnet når kvinner utsettes for vold. Kvinners sårbarhet for
hivsmitte ble også redusert.
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Metoden heter SASA!, som betyr NÅ! på swahili, men som også er en
forkortelse av de fire delene av programmet: Start, Awareness, Support
og Action. FOKUS samarbeider med to lokale organisasjoner i Tanzania
som bruker metoden for å redusere vold mot kvinner i Mwanza og Kigoma.
Metoden brukes også i andre land av andre organisasjoner, som CARE.

Kvinneorganisering sikrer jordrettigheter i Sri Lanka (FOKUS)
Sri Lanka er preget av mange tiår med konflikt. Anuradhapura-distriktet
ble hardt rammet av konflikten, fordi det bade grenset til et område som
var kontrollert av de tamilske tigrene (LTTE) og områder som var kontrollert
av det srilankiske militæret. Mange kvinner har vært internt fordrevne og
blitt enker som følge av krigen. Når de returnerer til landsbyen sin har de
ikke skjøte eller andre dokumenter som viser at de eier eiendommen.
Mange mangler også identifikasjonspapirer eller andre offentlige doku
menter, og de opplever at de ikke når fram hos offentlige myndigheter
med sine ønsker og krav. Det er et generelt problem at mange kvinner ikke
blir hørt av myndighetene.
På bakgrunn av det har organisasjonen Rajarata Praja Kendraya (RPK)
bistått kvinnene i å organisere seg. Kvinnene danner mindre grupper
på landsbynivå, og blir så inkludert i større nettverk på kommune- og
distriktsnivå. RPK bistår også kvinnene i å komme i kontakt med lokale
myndigheter på ulike nivåer, ved å bistå enkeltkvinner i møter og ved
å organisere dialog- og innspillsmøter med myndighetene. Kvinne
nettverkene inngår i en samarbeidsstruktur på lokalnivå, med deltakelse
både fra myndighetene og fra andre samfunnsaktører (institusjoner og
næringsliv), under ledelse av myndighetene.
Eksemplet viser hvordan lokale sivilsamfunnsorganisasjoner kan spille
en avgjørende rolle som bindeledd mellom enkeltpersoner og myndig
heter, for å sikre at offentlig politikk og velferdsordninger virkelig når ut
til alle.
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Mål 6:
Sikre bærekraftig
vannforvaltning og tilgang
til vann og gode
sanitærforhold for alle

Disse bidro:
FIVAS (Foreningen for internasjonale vannstudier)
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Delmål

6.1
Innen 2030 sørge for allmenn og likeverdig tilgang til
trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle

6.5
Innen 2030 gjennomføre en integrert forvaltning av
vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom
samarbeid over landegrensene der det er aktuelt

6.2
Innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og
likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold
for alle, med særlig vekt på behovene til jenter og
kvinner samt personer i utsatte situasjoner

6.6
Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte
økosystemer, herunder fjell, skoger, våtmarker,
elver, vannførende bergarter og innsjøer

6.3
Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å
redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og
mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og
materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og
i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på
verdensbasis

6.a
Innen 2030 utvide det internasjonale samarbeidet
og støtte oppbygging av kapasitet i utviklingsland
når det gjelder virksomhet og programmer knyttet
til vann- og sanitærforhold, blant annet teknologi
for vannoppsamling, avsalting, effektiv bruk
av vannressurser, behandling av avløpsvann,
gjenvinning og ombruk

6.4
Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i
alle sektorer, og sikre bærekraftig uttak av og tilgang
til ferskvann for å håndtere knapphet på vann og i
vesentlig grad redusere antall personer som rammes
av vannmangel

6.b
Støtte og styrke medvirkning fra lokalsamfunn for å
bedre forvaltningen av vann- og sanitærforhold
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Innledning

Kampen for vann er en kamp som angår alle. Men den
er først og fremst en kvinnekamp. For det er kvinner
som bærer den tyngste byrden av verdens vannmangel,
ettersom det er kvinnene som fra naturens side har størst
behov for vann og sanitære tjenester, og som ofte står
for arbeidet i husholdningen. Jenter og kvinner opplever
store sanitære utfordringer knyttet til menstruasjon og
svangerskap. Hver dag dør over 2000 barn av diare, flere
enn av meslinger, malaria og aids til sammen, en syk
dom som forebygges med skikkelige toaletter og tilgang
på rent vann. Som et foregangsland innenfor likestilling,
bør Norge påta seg rollen som ambassadør for sanitærog vanntjenester på den globale utviklingsarena. Ved å
skape mer oppmerksomhet rundt de alvorlige konse
kvensene av manglende tilgang på sanitære tjenester,
spesielt for menstruerende jenter, for kvinner og for
barn, kan Norge opptre som et talerør for et ellers svært
underkommunisert tema.
I mange land har jenter og kvinner hovedansvaret
for å finne og samle vann til deres familie. Ofte må de
gå langt, vente ved vannposten i timevis og betale
uforholdsmessig høye priser for forurenset vann. Arbeidet
med å samle inn vann blir således tidkrevende og altopp
slukende. Tiden som brukes på å hente vann, kommer
ofte i veien for utdanningsløpet til jenter. Hver tredje
skole i verden har ikke mulighet til å tilby sine elever
rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære tjenester.
Konsekvensen er at mer enn 443 millioner skoledager
går tapt årlig, på grunn av sanitære- eller vannrelaterte
problemer. Manglende tilgang på tilstrekkelige sanitær
fasiliteter hindrer slik direkte oppnåelse av bærekrafts
målene om utdanning og likestilling.
Sanitær infrastruktur er helt avgjørende for forsvar
lig forvaltning av vannressurser. Industri og jordbruk
er også viktige kilder til forurensning og forbruk av
vann. Norske myndigheter bør i tillegg til å bidra til
styrket forvaltningskapasitet, kreve at norske selskaper
rapport
erer om vannavtrykk. Alle store selskaper
bør pålegges å rapportere vannforbruk og utslipp til
vann per land de opererer i i sine årsrapporter. En slik
rapportering bør følges opp av tydeliggjøring av kravene
om effektivisering av vannbruk med tallfestede målset
tinger for fokussektorer som gruveselskaper og annen
utvinningsindustri.

Knapphet på vann er en av de 'globale megatrender'
som sammen med klima, energi, matsikkerhet og tap
av biologisk mangfold setter klare rammer for utvikling.
Manglende tilgang på rent vann og gode sanitære
tjenester får store konsekvenser for menneskers helse,
verdighet og sikkerhet. Selv om konsekvensene er
dramatiske og statistikken snakker for seg, har det
vært lite fokus på denne problematikken; selv de
åpenbare effektene for helse og skolegang overses
ofte. Skittent vann er en vesentlig årsak til barnedødelighet. Det snakkes sjeldent om de jentene som
avslutter utdanningsløpet sitt idet de får mensen, fordi
skolene ikke har brukbare toaletter. Kvinners mulighet
for selvrealisering og utdannelse går simpelthen rett i
dass i mangel på en.
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Norges
rapportering
på mål 6
Norge skal ha honnør for sin innsats for å styrke vann
forvaltning og forvaltning av vannrelaterte økosystemer
i sin rapportering til FNs høynivåforum. Norge trekker
fram kvinners utsatte stilling og det særskilte behovet
for vann og sanitær infrastruktur i skoler, men dessverre
nevnes det lite om hvordan norsk innsats på feltet hånd
teres. Norske ikke-statlige organisasjoner gjør et viktig
arbeid for vann- og sanitærområdet, men rekkevidden
av dette arbeidet er naturlig nok begrenset. Vi etterlyser
mer synliggjøring av Norges innsats i Verdensbanken og
gjennom institusjoner som arbeider med retten til vann
og sanitær infrastruktur.
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Norge bør
•
•
•

•

•
•

integrere innsatsen for vann og sanitær infrastruktur
i vårt engasjement for utdanning for alle;
ha en viktig rolle i å løfte vann og sanitær infrastruktur
på den internasjonale agendaen;
ta opp tematikken med alle samarbeidsland, og
framheve betydningen av å sikre befolkningen rent
vann til en pris befolkningen kan betale, samt at
retten til vann og sanitær infrastruktur integreres
i utviklingsplaner, nasjonale budsjetter og fattig
domsstrategier. Med et tydelig politisk engasjement
for utdanning for alle og god helse, er vann- og
sanitærområdet en naturlig komponent til norsk
engasjement internasjonalt;
trappe opp norske bevilgninger til vann og sanitær
infrastruktur, gitt den historiske underfinansieringen
og årelange nedprioriteringen;
fremme et tydelig rammeverk for næringlivsaktivitet
og godt styresett for forvaltning av vannressurser;
bidra til å styrke samarbeidslands mulighet til å
finansiere tilstrekkelig og god forvaltning, og gode
offentlige tjenester (gjelder alle delmål).

Delmål 6.1

Kvinner og jenter rammes hardest av denne krisen. I en
rekke utviklingsland er det kvinnene som har ansvaret
for å dekke hele familiens vannbehov, og når vann
tilgangen er såpass dårlig som den er for fire milliarder
mennesker verden over, medfører det at mange jenter
og kvinner ikke har tid til noe særlig annet enn å finne
og frakte vann. Ved å oppfylle den menneskeretten det
er å ha tilgang til vann, vil enorme ressurser frigjøres.
Kvinner i lavinntektsland sør for Sahara bruker i dag
40 milliarder timer på å hente vann hvert år – noe som
tilsvarer den samlede arbeidsinnsatsen i Frankrike. Det
er 40 milliarder timer med potensiale.
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«Ved å oppfylle den menneskeretten det er å ha
tilgang til vann, vil enorme ressurser frigjøres.
Kvinner i lavinntektsland sør for Sahara bruker
i dag 40 milliarder timer på å hente vann hvert
år – noe som tilsvarer den samlede arbeids
innsatsen i Frankrike. Det er 40 milliarder timer
med potensiale.»

Delmål 6.4.

Norge bør
•
•
•

Kampen om vannressursene blir stadig mer tilspisset.
Klimaendringer, endrede nedbørsmønstre og befolk
ningsvekst bidrar til økt press på verdens vannressurser.
En femtedel av verdens grunnvannsressurser er allerede
overutnyttet, og dersom dagens vannforbruk fortsetter
å øke i samme tempo vil etterspørselen, ifølge FN,
overstige de tilgjengelige vannressursene med over 40
prosent innen 2030. Det er allerede stor knapphet på
vann til menneskelige aktiviteter som jordbruk, industri,
husholdning og rekreasjon mange steder. Det er viktig
å sikre retten til vann, samtidig som man effektiviserer
vannbruken i landbruk og industri.

styrke tilgang til utdanning ved å sikre sanitær
forhold og vann på skoler;
løfte spørsmålene om sanitærforhold, unge kvinner
og skolegang i internasjonale fora;
øke sin bilaterale støtte til utbygging av sanitær
infrastruktur og øke innsatsen for dette gjennom
multilaterale kanaler.

Delmål 6.3

På verdensbasis renses under 20 prosent av alt avløps
vannet. Det betyr at over 80 prosent av alt brukt vann
og kloakk flyter ubehandlet tilbake i økosystemet: i
elver og vassdrag, ferskvannskilder, grunnvann og i åpne
landskap. Slik er så mange som 1,8 milliarder mennesker
avhengige av en drikkevannskilder som er forurenset
av avføring. Dette har alvorlige konsekvenser og setter
mennesker i fare for å pådra seg sykdommer som kolera,
dysenteri, tyfus og polio. Utrygt drikkevann og dårlige
sanitærforhold forårsaker også dødsfall. Om lag 842 000
mennesker dør hvert år som følge av dette.

Norge bør
•

•

•

Norge bør
•

ta initiativ til å opprette et norsk kompetansesenter
for vann og avløp innen eksisterende forvaltning eller
forskningsmiljø, med hensikt å styrke innovasjon
innen vann og avløp i lavinntektsland, samt styrke
offentlig-offentlig etatssamarbeid.

utnytte vår store kompetanse på vann og sanitær
infrastruktur innen miljøer som frivillige organisasjo
ner, offentlige institusjoner, næringsliv og akademia;
kreve av alle norske multinasjonale selskaper at
de inkluderer stedlige tall for vannforbruk i sin
årsrapportering;
ta initiativ til merking av matvarer og deres vann
avtrykk: Nordmenn har et usynlig og høyt vann
forbruk som følge av matvarene vi spiser.

Delmål 6.5.
Norge bør
•
•
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etablere samarbeid om felles forvaltning av grense
kryssende vassdrag;
gi økt støtte til vannressursforvaltning som kan
bidra til tilpasning til klimaendringer og sikre bære
kraften i investeringer, som for eksempel i små-skala
vannkraft.

Delmål 6.a

Det finnes allerede en rekke ulike renseprosesser som
gjør at vi kan rense og gjenvinne avløpsvann – som en
del av løsningen for å møte den økende etterspørselen
etter vann, og samtidig minske de negative følgene av
utslipp, slik som sykdom og ødeleggelse av verdifulle
økosystemer. I landbruket, som i dag står for 70 prosent
av alt vannforbruk, vil man ved hjelp av renseprosesser
kunne bruke avløpsvann til vanning og gjødsling. Bruk
av renset avløpsvann i landbruket vil således kunne
gi betydelige forvaltningstfordeler, og irrigasjonen i
landbruket vil ikke trenge å være så vannintensivt. For
at avløpsvann skal bli en ressurs og en potensiell løsning
på vannkrisen vi står overfor, kreves det politisk vilje og
store investeringer i renseanlegg og infrastruktur.

Norge bør
•
•

etablere samarbeidsmekanismer for felles forvalt
ning av vannressurser for å unngå konflikter;
utvikle eksisterende teknologi, og utnytte fagekspert
isen vi har i Norge.

Delmål 6.b
Norge bør
•

•

jobbe for reduserte konflikter om transnasjonale vannressurser ved å legge press på viktige samarbeidsland;
bidra til inkludering av lokalsamfunn og grasrot
perspektiver i de flernasjonale samarbeidsfora vi er
med på å støtte.

Manglende tilgang på rent vann og gode sanitære
tjenester får store konsekvenser for menneskers
helse, verdighet og sikkerhet. Norge bør integrere
innsatsen for vann og sanitær infrastruktur i
engasjementet for utdanning for alle, mener Forum.
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Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

Mål 7:
Sikre tilgang til bærekraftig
energi som alle kan ha råd til

Disse bidro:
Forum for utvikling og miljø, Himalpartner,
Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond
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Delmål

7.1
1 Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og
moderne energitjenester til en overkommelig pris

7.a
Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet
for å lette tilgangen til forskning og teknologi på
området ren energi, herunder fornybar energi,
energieffektivisering og en avansert og renere
teknologi for fossilt brensel, samt fremme
investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for
ren energi

7.2
Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i
verdens samlede energiforbruk
7.3
Innen 2030 doble energieffektivitetsraten på
verdensbasis

7.b
Innen 2030 utbygge infrastruktur og
oppgradere teknologi for å tilby moderne og
bærekraftige energitjenester til alle innbyggere
i utviklingsland, særlig i de minst utviklede
landene, små utviklingsøystater og kystløse
utviklingsland, i samsvar med landenes respektive
støtteprogrammer
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«Forum mener at Norge bør opprette et nytt
bistandsprogram, et nytt mandat for Statens
pensjonsfond utland (oljefondet), og økt innsats
for energieffektivisering på hjemmebane.»

Innledning
Energitilgang og fattigdom henger tett sammen. Verden over mangler 1,3 milliarder mennesker tilgang til
strøm, og nesten tre milliarder mennesker lager mat
over røykfulle ovner eller bål. Ifølge WHO dør nesten
fire millioner mennesker dør hvert år av innendørs
luftforurensing, blant annet som følge av skadelig
røyk fra matlaging, ved bruk av fast brensel over åpent
bål eller dårlige kokeovner. Bruken av trekull øker, og
dermed også presset på skog som allerede er truet av
avskoging.

et nytt bistandsprogram, et nytt mandat for Statens
pensjonsfond utland (oljefondet), og økt innsats for
energieffektivisering på hjemmebane.
Statens pensjonsfond utland (SPU) er antagelig Norges
potensielt kraftigste verktøy for klimafinansiering og et
globalt grønt skifte. SPU kan være med og drive tekno
logiutviklingen for fornybar energi framover og drive
prisene ned, slik at flere mennesker verden over kan få
tilgang til strøm. SPU trenger med andre ord et mandat
til å investere direkte i fornybar energi, som solparker og
vindenergianlegg – og ikke bare i aksjer.
Et langsiktig skifte for Norge fra å være eksportør av
fossil energi, til å bli en leverandør av løsninger for en
fornybar framtid, vil være et viktig bidrag i den globale
innsatsen for å nå mål 7. Dette må gjøres på en måte som
ikke medfører store inngrep i verdifulle naturområder.
I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) har Norge verdens
nest høyeste elektrisitetsforbruk per innbygger (tall fra
2012). Dette er det på høy tid å gjøre noe med. Norge har
fortsatt store muligheter til å bruke energien mer effek
tivt, noe som kan redusere behovet for å bygge ut mer
energiproduksjon i sårbar natur. Norge kan slik erstatte
fossil energi og eksportere mer energikrevende varer
og tjenester. Norge må forsterke arbeidet med energi
effektivisering om vi skal kunne bidra til oppfyllelse av
bærekraftsmål 7, delmål 3, om en fordobling av den
årlige energieffektivitetsraten innen 2020.

Energibruk henger sammen med klimaendringer. Det er
de rike landene som har hovedansvaret for å redusere
verdens klimagassutslipp, men størrelsen på utfordrin
gen tilsier at alle land må bidra, etter evne og kapasitet.
Dersom dagens utviklingsland bygger ut fornybar energi
i stedet for fossil energi som låser dem til en fossilintensiv
energiproduksjon for mange tiår framover, vil de oppnå
både fattigdomsreduksjon og utvikling og lavere utslipp
av klimagasser.
Å bringe mennesker varig ut av fattigdom er et av
hovedformålene med norsk bistand, og klima er ett av
flere prioriterte områder. Derfor sammenfaller bære
kraftsmål 7, om bærekraftig energitilgang for alle, svært
godt med oppgavene til norsk bistand.
Det er flere måter Norge kan påvirke oppnåelsen
av bærekraftsmål 7 på. Her foreslår vi opprettelsen av
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Delmål 7.1

Norge bør

For å oppnå universell tilgang til moderne energi
tjenester innen 2030 trengs det en ny tilnærming til
energi og energibistand. I følge Det internasjonale energi
byrået IEA klarer ikke nåværende utvidelse av nettilgang
å holde tritt med befolkningsutviklingen i Afrika. For å gi
universell tilgang til grunnleggende energitjenester som
ren koking, godt arbeidslys og strøm til informasjons og
kommunikasjonsteknologi, vil de fleste måtte få tilgang
via desentraliserte løsninger utenom strømnettet. Slike
løsninger vil bidra til fattigdomsbekjempelse, gi redu
serte klimagassutslipp og samtidig ha positive effekter
på helse og naturmangfold. En fattigdomsorientering
av energibistanden betyr at det er viktigere å nå mange
med grunnleggende tilgang enn noen få med ubegrenset
tilgang via strømnettet.
Støtte til småskala fornybarløsninger som bekjemper
fattigdom, skiller seg kraftig fra den mer tradisjonelle
norske energibistanden til storskala kraftutbygging
og strømnett, og krever en egen tilnærming. Arbeidet
må legge til rette for lokal innsats fra næringsliv, sivil
samfunnsorganisasjoner og lokalsamfunnene selv i
en 'nedenfra-og-opp'-tilnærming. For å nå fram med
moderne energi til mennesker som lever i fattigdom og
marginaliserte befolkningsgrupper er det nødvendig å
ta i bruk et mangfold av teknologier som kan gi grunn
leggende tilgang til moderne energitjenester. Markeds
utvikling og støtte til utvikling av solenergisektoren,
kokeovnsektoren og sektoren for bærekraftig produsert
brensel må være sentrale elementer i Norges arbeid på
feltet.
Arbeid for ren energi til alle må innrettes slik at
det også leverer på mål 13 (bekjempelse av klima
endringene) og 15 (liv på land), spesielt med tanke på
bevaring av skog, som er dagens viktigste energikilde i
mange land. Norge har lang erfaring med energibistand
og har tilgang på kompetanse til å bygge opp et ambisiøst
og helhetlig program på fornybar energi som leverer
også på målene 7, 13 og 15.

•

ta opp igjen vår innsats for utbygging av fornybar
energi gjennom å øke bistanden til tidligere nivåer,
og gjennom opprettelsen av et ambisiøst og helhetlig
program for bistand til fornybar energi som skal
gjøre Norge i stand til å bidra til universell tilgang
innen 2030, samt i stand til å bidra til bekjempelse av
fattigdom, klimaendringer og avskoging.

Delmål 7.2

Statens pensjonsfond utland (SPU) er verdens største
statlige investeringsfond. Prinsippene det styres etter
har en viktig signaleffekt i verdens investormiljøer. Dette
så vi helt tydelig i 2015 da Stortinget besluttet å redusere
SPUs kullinvesteringer. Med et infrastrukturmandat som
foreslått under vil SPU være med og drive teknologi
utviklingen framover og prisene på fornybar energi ned.
Det er også sannsynlig at en dreining av investeringer fra
fossil industri, til fornybar energi, vil være svært lønnsom
i det lange løp.
Et infrastrukturmandat vil også være god butikk for
SPU. Norges Bank støtter et slik infrastrukturmandat, og
oppgir rene finansielle og forvaltningsmessige grunner
til det, inkludert at det vil forbedre forholdet mellom
avkastning og risiko. Dette støttes også av blant andre
McKinsey, Mercer og Institute of Energy Economics and
Financial Analysis.

Norge bør
•

•
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signalisere en intensjon om et fullstendig uttrekk
fra kullindustrien og på sikt fossil energi generelt for
SPU;
gi SPU mandat til å investere direkte i fornybar
energi, som solparker og vindenergianlegg. Med
et infrastrukturmandat for fornybar energi vil SPU
være med og drive teknologiutviklingen framover
og prisene på fornybar energi ned. Erfaring tilsier
at andre investorer drar inspirasjon fra SPU, og det
er derfor grunn til å anta at dersom SPU blir en del
av dette markedet, vil det bidra til å øke interessen
blant andre investorer.

Norges
rapportering
på mål 7
Delmål 7.3

En kilowattime spart er som regel bedre enn en kilowat
time produsert, uansett teknologi. Derfor bør regjeringen
satse mer på energieffektivisering og styrke Enova. I
behandlingen av Energimeldingen i 2016 ble det vedtatt
at det skal effektiviseres 10 TWh i eksisterende bygge
masse i Norge innen 2030. En rapport fra 2016 viser
at dette gir grunnlag for nesten 14 000 nye arbeidsplasser og har samfunnsøkonomisk nytteverdi på om
lag 90 milliarder kroner. I tillegg blir det viktig å fortsette arbeidet med energieffektivisering i industrien og
transportsektoren. Enova skal legge til rette for dette og
andre anmodningsvedtak som kom som følge av Energi
meldingen, men dette nye ansvaret har hittil ikke blitt
fulgt opp med økte midler. Dette er alvorlig, fordi det
svekker Norges evne til å utvikle teknologiske fortrinn
til ny og bærekraftig verdiskaping, og samtidig redu
sere klimagassutslipp, hvilket er Enovas overordnede
målsetning.

I statsbudsjettet for 2017 rapporterer regjeringen at mål
7 “enten er oppnådd nasjonalt eller i tråd med norsk poli
tikk og nasjonale mål” (Meld. St. 1 (2016 –2017) Nasjonal
budsjettet 2017, side 153). Teksten problematiserer ikke
hvordan Norges oljeeksport bidrar til klimaendringer og
undergraver produksjon av ren energi internasjonalt.
Heller ikke i rapporten til Stortinget om samstemt
politikk for utvikling i 2016 (Utenriksdepartementets
prop. 1 kapittel 13) synliggjøres slike interessekonflikter.
Regjeringen unngår dessuten å nevne at Norges bistand
til fornybar energi i utviklingsland nesten ble halvert fra
2014–2015 til budsjettene for 2016–2017, og at Statens
pensjonsfond utland (SPU) foreløpig ikke har mulighet
til å investere i unotert fornybar energi. Så lenge SPU kun
kan investere i aksjer, vil man i mange tilfeller oppleve at
aksjene tilhører svært blandede porteføljer, i selskaper
som i tillegg til fornybar energi, også har fossil energi.
I stortingsmelding Felles ansvar for felles fremtid.
Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk, Meld.St.24
(2016–2017), legger regjeringens gledelig nok opp til en
økt bevilgning til energibistand på 500 millioner kroner,
men spesifiserer ikke hva dette vil gå til. I meldingen
konsentreres det norske bidraget om oppnåelse av
bærekraftsmål 7 og delmål 7.2 om økt andel fornybar
energi. Det legges vekt på produksjon og distribusjon
av strøm innenfor små og store nett. Uten tiltak som
også bidrar til delmål 7.1 om tilgang til moderne energi
til en overkommelig pris for alle, og 7.3 om forbedret
energieffektivitet, vil det være vanskelig å nå mål 7 innen
2030. Norge trenger en balansert tilnærming til de tre
delmålene, særlig når innsatsen konsentreres om færre
land. Dette kan for eksempel oppnås gjennom å utvikle
en strategi for hvordan innsatsen kan balanseres i hvert
enkelt hovedsamarbeidsland.

Norge bør
•

•

•

jobbe for å bli verdensledende i arbeidet med å
hente ut energieffektiviseringspotensialet i industri,
transport og bygg;
innrette støtteordninger og reguleringer på en
måte som gir langsiktige atferdsendringer, som for
eksempel en eiendomsskatt basert på byggs energi
sertifisering, der energieffektive bygg betaler mindre
eiendomsskatt;
styrke Enovas innsats for energieffektivisering
gjennom en økt overføring på statsbudsjettet for
2018, for å nå målet om 10 TWh redusert energibruk
i eksisterende byggmasse i 2030, sammenlignet med
dagens nivå, og samtidig legge opp til et mål om
halvering innen 2050.
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Slik bidrar
sivilsamfunnet
Bærekraftig solenergi fra Kina
(WWF Verdens naturfond)
WWF i Norge og i Kina samarbeider med det kinesiske selskapet
Yingli Solar, en av verdens største produsenter av solcelle
teknologi. Solenergi er viktig både som klimaløsning og for å
kunne gi energitilgang til flere, men produksjonsprosessen
kan også påvirke klimaet og naturen negativt. Yingli har derfor
laget en industristandard for bærekraftig produksjon av solcelle
teknologi, i samarbeid med Kinas nasjonale standardiserings
institutt, World Resouces Institute og WWF. Den tar for seg
bærekraftig produksjon, utstyr, innsatsmidler og energibruk,
avfallshåndtering, konsekvensutredning og utslippstillatelser.
Høsten 2016 kom den gledelige nyheten om at kinesiske myndig
heter gjorde standarden obligatorisk for alle produsenter av
solcelleteknologi i Kina. Siden nesten 70 prosent av verdens
solcelleteknologi er produsert der, vil standarden også ha positiv
betydning for kvaliteten på solenergi internasjonalt. WWF
European Policy Office bruker i 2016 og 2017 standarden til å på
virke EU til fjerne importavgiftene på kinesiske solcellepaneler,
ettersom et argument for å unngå import av denne teknologien
ofte er mangel på bærekraft. Uten avgift vil solcelleteknologi
kunne bli mer tilgjengelig og billigere i Europa.

Vannkraft og teknisk utdannelse i Nepal
(HimalPartner)
Fra starten av sitt engasjement i Nepal på 1950-tallet har Himal
Partner støttet småskalautvikling av landets vannkraftressurser.
For å realisere sin langsiktige visjon og dekke behovet for
fagspesialister, ble Butwal Technical Institute etablert tidlig på
60-tallet. Siden etableringen har over 8000 unge nepalesere fått
en sertifisert utdannelse og bidratt til Nepals raskt voksende
industri, inkludert engasjement i HimalPartners vannkraft
prosjekter. Som et referanseprosjekt fikk Andhikhola kraftstasjon
og vannforsyningsprosjekt med kapasitet på 5,1 MW (1982–1990)
Blue Planet pris av UNESCO. I de kommende årene planlegges
det å oppgradere én tekniske fagskole og utvikle mobile tekniske
opplæringsenheter som skal kunne være med og bidra til positiv
effekt av kraftutbyggingen på lokalsamfunn.
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Over 500 000 personer har fått tilgang til nye bærekraftige energi
løsninger i Mosambik, Togo og Nigeria i perioden 2012–2016.
Naturvernforbundet har, sammen med lokale partnere, gitt
opplæring til over 700 lokale entreprenører, som leverer lokal
produserte rentbrennende ovner og soldrevet utstyr til en over
kommelig pris. I 2016 ble det gjennom disse partnerene solgt 29
074 forbedrede ovner og 4 317 sollanterner. Vi anslår at 100 000
mennesker på denne måten har fått tilgang til strøm og/eller
forbedrede kokemuligheter tilsvarende nivå 1 i analyseverktøyet
Sustainable energy4Alls.
I lokalsamfunnene som er omfattet av programmet, har
bruken av forbedrede ovner økt fra at praktisk talt ingen av hus
holdningene brukte slike ovner i 2012 til at mellom 30 og 100
prosent brukte dem i 2016. Naturvernforbundet har også jobbet
med forbedret produksjonsprosess for trekull. Bedre miler
dobler utnyttingsgraden for hvert tre. Sammen med ovner
som halverer forbruket, gir dette en firedobling av energieffektiviteten i verdikjeden. Dette gir både store miljøgevinster,
såvel som økonomiske besparelser for brukerne.
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Foto: James Moran_CC BY-NC 2.0

Nye bærekraftige energiløsninger til 500 000
(Naturvernforbundet)

Mål 8:
Fremme varig, inkluderende og
bærekraftig økonomisk vekst,
full sysselsetting og anstendig
arbeid for alle

Disse bidro:
Forum for utvikling og miljø, Kirkens Nødhjelp
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Delmål
8.1
Opprettholde en økonomisk vekst per innbygger
som er i samsvar med forholdene i de respektive
landene, og med en vekst i bruttonasjonalproduktet
på minst sju prosent per år i de minst utviklede
landene

8.7
Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe
tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og
menneskehandel og sikre at de verste formene
for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder
rekruttering og bruk av barnesoldater, samt
avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025

8.2
Øke den økonomiske produktiviteten gjennom
diversifisering, teknologisk modernisering og
innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og
arbeidsintensive sektorer

8.8
Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt
og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere,
herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige
innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige
arbeidsforhold

8.3
Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter
produktiv virksomhet, opprettelse av anstendige
arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og
innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst
i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter,
blant annet ved å sørge for tilgang til finansielle
tjenester

8.9
Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å
fremme en bærekraftig turistnæring som skaper
arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale
produkter
8.10

8.4
Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av
globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og
arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk
vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige
handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og
produksjon, der de utviklede landene går foran

Styrke nasjonale finansinstitusjoners evne til
å stimulere til og utvide tilgangen til bank- og
forsikringstjenester samt finansielle tjenester for
alle
8.a
Øke støtten til handelsrettet bistand («Aid for
Trade») til utviklingsland, særlig de minst utviklede
landene, blant annet gjennom et bedre integrert
rammeverk for handelsrelatert faglig bistand til de
minst utviklede l

8.5
Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og
anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant
ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og
oppnå lik lønn for likt arbeid

8.b
Innen 2020 utvikle og iverksette en global strategi
for sysselsetting av ungdom, og gjennomføre Den
internasjonale arbeidsorganisasjonens «Global
Jobs Pact»

8.6
Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som
verken er i arbeid eller under utdanning eller
opplæring
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Gode jobber og grønn
økonomisk vekst

En av vår tids største utfordringer er å skape nok
jobber til de mange ungdommene som står på terskelen til arbeidsmarkedet i de fleste utviklingsland. 200
millioner står uten arbeid, 75 millioner er under 25 år. I
følge ILO er arbeidsledigheten tre ganger høyere blant
ungdom, uavhengig av hva den generelle arbeids
ledighetsraten er.[35] Verden trenger 600 millioner nye
jobber innen 2030 for at ikke flere skal bli arbeidsledige
og for å holde tritt med befolkningsveksten. Samtidig
er 780 millioner kvinner og menn i dag i arbeid, der de
tjener mindre enn to dollar om dagen.
Den teknologiske utviklingen i form av automatisering
vil gjøre en rekke jobber overflødige. Ifølge McKinsey
vil halvparten av dagens aktivitet kunne automat
iseres innen 2055. Utfordringen vil først komme i
mellominntektsland, som så langt har vært i stand til
å konkurrere med billig arbeidskraft. Dette vil skape be
hov for å vurdere nye velferdstjenester som borgerlønn
også i rike land. Det vil ikke lenger være like mye å hente
ved å koble seg på globale verdikjeder. En beslektet
utvikling er at en stadig større del av veksten tilfaller de
rike i samfunnet. Formues- og inntektsulikhet har økt
kraftig de senere år.
Økonomisk vekst må spille på lag med jordas bære
kraft, virke fordelende og gi ringvirkninger i samfunnet.
For å skape slik inklusiv vekst, kreves det en helhetlig
tilnærming fra myndighetene i den enkelte stat. Det må
satses på tilgang til finansielle tjenester for mennesker
som lever i fattigdom, og utbygging av infrastruktur
og utenlandsinvesteringer. Myndigheter må sikre at
utbygging av infrastruktur skjer på en bærekraftig måte
og tar hensyn til folks behov. Like viktig er det parallelt
å prioritere yrkesrettet utdanning, helse og skatte
finansiert velferd. En slik satsing bør rettes inn mot småog mellomstore bedrifter, der det er størst potensial for
å skape mange arbeidsplasser. Bistand bør prioritere
lokale og små- og mellomstore bedrifter. Det bør særlig

innrettes tiltak for unge for å utfordre den kraftige over
representasjonen av ungdom i statistikken og for å
skape en politikk som ikke skaper livslange løp utenfor
arbeidslivet.
EUs Ungdomsgaranti skal sikre at arbeidstakere
under 30 år ikke skal gå lenger enn fire måneder uten
tilbud om enten studier eller arbeidsplass for å forhindre
langvarig lediggang og skape muligheter for arbeidsføre
ungdom uten arbeid.
Jordbruk er den sektoren som sysselsetter flest
mennesker i de fleste utviklingsland. Det er også en
sektor som har store muligheter for vekst. Myndigheter
bør legge til rette for et bærekraftig jordbruk som øker
mulighetene for småbønder. Tilgang på opplæring,
finansielle tjenester og markedsadgang er sentralt.
Myndighetene har et viktig ansvar i å legge til rette
for kvinners deltagelse i arbeidslivet. Kvinner jobber
oftest i småbedrifter eller i uformell sektor, noe som
gir store utfordringer i perioder der det er vanskelig
å jobbe. Myndigheter må sørge for at kvinner har de
samme formelle rettighetene som menn som entre
prenører og arbeidstakere. Særlig gjelder dette mulig
heten til å eie eiendom og jord.
Arbeidsplasser alene er som nevnt ikke tilstrekkelig
for å sikre fattigdomsreduksjon eller nå bærekrafts
målene. Arbeidsplassene må være anstendige, noe som
innebærer respekt for grunnleggende og universelle
arbeidstakerrettigheter. Bedrifter har et ansvar for å
følge menneskerettighetene gjennom FNs veiledende
prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)
og dette bør inkluderes i opplærings
programmer.
Myndigheter må gjennom reguleringer sikre at øko
nomisk aktivitet er bærekraftig og ikke overbeskatter
fornybare ressurser.

[35] http://www.fn.no/Aktuelt/Nyheter/Global-arbeidsledighet-oeker
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Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Verden trenger 600 millioner nye jobber innen
2030 for å holde tritt med befolkningsveksten.
Det blir en utfordring å sørge for at disse jobbene
er grønne og etiske. På bildet: Paul Kimani Mwaura
reparerer datamaskiner i Mutomo, Kenya.
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Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Kvinner jobber oftest i småbedrifter eller i uformell
sektor, noe som gir store utfordringer for både
individ og samfunn. Myndigheter må sørge for at
kvinner har de samme formelle rettighetene som
menn som entreprenører og arbeidstakere. På
bildet: Phyillis Njagi har sin egen skredderbedrift i
Mutomo, Kenya.
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Anbefalinger
Delmål 8.1
Norge bør
•

•

•

legge til rette for ansvarlige og grønne investeringer
i infrastruktur, herunder fornybar energi, utdanning
og helse;
ha full åpenhet rundt kontrakter om offentlig og privat
samarbeid (OPS/PPPs). PPPs bør ha som vilkår at
de er addisjonelle (at investeringen ikke ville kunne
skjedd uten offentlige midler) at selskapene som
mottar støtten rapporterer en tydelig utviklings/
klima-effekt (for eksempel arbeidsplasser og bidrag
til skatteinntekter), at de støtter nasjonale og lokale
prioriteringer (eierskap), og at de ikke ødelegger
miljøet eller undergraver menneskerettigheter.
bidra til politikk som reduserer ulikhet og styrker
økonomisk vekst, gjenom for eksempel velferds
ordninger, lønnspolitikk, økt kvinnelig deltakelse i
arbeidslivet og kollektiv forhandlingsrett.

Delmål 8.2

Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifi
sering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant
annet med vekt på grønne, lønnsomme og arbeids
intensive sektorer.

Norge bør
•

•

•

•
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innrette næringsbistand slik at den spiller på lag med
lands egne prioriteringer og skaper eierskap med sikte
på bærekraftig industrialisering og transformasjon
av økonomien;
sikre samstemthet mellom regjeringens satsing på
næringsutvikling og satsingen på yrkesutdanning.
Et fokus på yrkesutdanning, ferdighetstrening og
lærlingordninger som sikrer overgangen til arbeids
markedet er avgjørende.
legge til rette for vekstfremmende og arbeids
intensive investeringer i bærekraftig infrastruktur,
energi, telekommunikasjon og veier, som tar hensyn
til de fattiges behov;
legge til rette for at småbønder får nødvendig finans
iering, innsatsfaktorer og tilgang til markeder.

Delmål 8.3

Delmål 8.4

Norge bør

Norge bør

•

•

•

•

•

•
•

prioritere støtte til mikrobedrifter og små og mellom
store bedrifter i utviklingsland, og samtidig sikre at
norske investeringer og støtte, herunder Norfund,
ikke fortrenger eller utkonkurrerer lokale invester
ingsselskaper og investorer;
konsentrere norsk innsats om yrkesutdanning som er
markedsrelevant, men som først og fremst er knyttet
til landenes egne nasjonale planer for utdanning og
jobbskaping. Innsatsen bør ha fokus på å nå kvinner,
ungdom og funksjonshemmede;
sørge for at Norfund og andre “direct foreign invest
ments” utvikler og bruker felles retningslinjer og
rapporteringsformat for bruk av offentlig-privat
samarbeid. Disse må legge vekt på innvirkning på
bærekraftig utvikling, addisjonalitet, nasjonal og lo
kalt eierskap, risikovurdering, åpenhet, og et robust
regime for rapportering og evaluering.
øke støtten til oppstartsbedrifter og entreprenører
i utviklingsland, herunder støtte til opprettelse
av lokale inkubasjonssentre og fond som kan
sikre risikokapital og kapasitetsbygging for småskalavirksomheter;
øke støtten for å sikre bedre markedsadgang for
lokale produsenter;
støtte samarbeid mellom privat sektor og sivilt
samfunn for å finne innovative løsninger som sikrer
etablering av flere og bedre jobber, herunder bankog forsikringsløsninger for småskalaentreprenører.

•

•

•

kreve at selskaper som mottar støtte til nærings
utvikling må anvende føre var-prinsippet i miljø
spørsmål og for øvrig følge “best practice” for
miljøreguleringer;
bidra til å støtte opp under utviklingslands an
strengelser for å utvikle og håndheve retningslinjer
mot forurensning og for bærekraftig og langsiktig
forvaltning av fornybare ressurser;
bidra til at samarbeidsland utvikler langsiktige
forvaltningsplaner for utvinning av ikke-fornybare
ressurser;
støtte aktivt opp om en utbygging av fornybar energi
forsyning i mellominntektsland (se anbefalinger
under mål 7).

Delmål 8.5 og 8.6
Norge bør
•

•

•
•
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fremme anstendig arbeid-agendaen, nasjonalt og
internasjonalt, og sikre mekanismer som bidrar til
konkret oppfølging og respekt for prinsippene for
anstendig arbeid;
styrke arbeidet med å følge opp og kontrollere at
anstendig arbeid og Den internasjonale arbeids
organisasjonens (ILO) kjernekonvensjoner er inte
grert i norsk og internasjonal handelspolitikk og
handelsavtaler;
jobbe for at kvinner skal ha samme rett som menn til
å eie jord og eiendom;
jobbe for at konklusjonene fra møtet i FNs Kvinne
kommisjon (CSW) 2017 blir implementert i alle FNs
medlemsland, og Norges samarbeidsland spesielt,
som innføring av likelønn, kollektive forhandlinger
og velferdsordninger som gjør det mulig å kombinere
lønnsarbeid med et likestilt familieliv, inkludert
lønnede svangerskapspermisjoner for både menn og
kvinner.

«Uten næringslivet på laget klarer vi ikke å nå bærekrafts
målene. Inntekter må fordeles, ungdom må få meningsfylt
arbeid og bedrifter må bidra til planetens overlevelse.
Norge bør ta en ledende rolle internasjonalt i arbeidet for
et forpliktende rammeverk for at flernasjonale selskaper og
finansielle institusjoner skal beskytte miljøet og respektere
menneskerettighetene.»
Delmål 8.8

Delmål 8.10

Norge bør

Norge bør

•

•

•

•

•
•

•

fremme respekt for anstendig arbeid-agendaen blant
norske bedrifter som investerer i utlandet. Dette
innebærer respekt for grunnleggende og universelle
arbeidstakerrettigheter, en rettferdig lønn det går an
å leve av, og sosial beskyttelse.
følge opp og legge tilrette for at norske bedrifter, stats
eide og private, følger høye standarder for næringsliv når det gjelder respekt for menneskerettigheter,
herunder arbeidstaker
rettigheter, og etterlevelse
av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og
menneskerettigheter, samt OECDs retningslinjer for
flernasjonale selskaper;
kreve at norske bedrifter og finansinstitusjoner som
mottar offentlig støtte skal gjennomføre aktsomhets
vurderinger basert på FNs veiledende prinsipper for
næringsliv og menneskerettigheter. Selskaper som
mottar offentlig støtte må videre rapportere bredt og
ikke-finansielt på hvordan selskapenes virksomhet
bygger opp under mål på menneskerettigheter,
herunder arbeidstakerrettigheter og bærekraftig
utvikling.
utvikle en strategi for å fremme kvinners deltakelse
og menneskerettigheter i næringsutviklingen;
innta en ledende rolle internasjonalt i arbeidet
for å få på plass et forpliktende rammeverk for at
flernasjonale selskaper og finansielle institusjoner
skal beskytte miljøet og respektere menneskerettig
heter. Eksempelvis bør Norge støtte den pågående
prosessen der man utreder muligheten for å opprette
en bindende internasjonal traktat om næringsliv og
menneskerettigheter.
bidra til at ILO forblir en sterk organisasjon med
gjennomslagskraft i arbeidslivsspørsmål både inter
nasjonalt og overfor egne medlemsland.

innrette og endre utviklingsbanker på en slik måte
at de støtter opp om og styrker nasjonale finans
institusjoners kapasitet og følger nasjonale planer.

Delmål 8.a
Norge bør
•
•

•

•
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opprettholde prinsippet om at all norsk bistand skal
være ubunden;
samle arbeidet med handelsavtaler som saksområ
de i Utenriksdepartementet (UD), for å sikre intern
koordinering og samstemthet med andre mål for
handelsarbeidet. De handelspolitiske seksjonene
i Nærings- og fiskeridepartementet og UD bør altså
slås sammen.
utrede de økonomiske, sosiale og miljømessige
følgene av handelsavtaler før de går til ratifikasjon og
offentliggjør resultatene av dette;
innen 2020 utvikle og iverksette en global strategi
for sysselsetting av ungdom, og gjennomføre ILOs
Global Jobs Pact.

Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media for Utviklingsfondet

780 millioner har i dag jobber der de
tjener mindre enn 2 dollar dagen. Norge
må fremme anstendig arbeid-agendaen,
nasjonalt og internasjonalt, mener Forum.
På bildet: Marked i Abi Adi, Etiopia.

Norges
rapportering
på mål 8
Det rapporteres i Nasjonalbudsjettet 2017 (Meld. St. 1 side
158) på Norges arbeid med mål 8 internasjonalt. Rapport
eringen gir en kort overordnet oppsummering og er svært
generell. Det vises til store overordnede saker, som at man
“jobber for bærekraftig økonomisk vekst og full sysselsetting
ved å fremme fri internasjonal handel”. Svakt utbygd retts
vesen, mangelfull beskyttelse av eiendomsrett, lite utbygd
infrastruktur, bedre skattesystemer og effektivitet i offentlig
sektor er emner man jobber med under overskriften “godt
styresett”. Det er også viktig å øke utenlandsinvesteringene.
Det vises ellers til stortingsmeldingen Sammen om jobben.
Som rapportering er denne ikke tilfredsstillende og for ge
nerelt. Man burde som et minimum kunne vise til konkrete
programmer og aktiviteter som bidrar til oppnåelse av de
ulike delmålene.
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Slik bidrar
sivilsamfunnet
Norsk sivilsamfunns arbeid med mål 8 kan grovt deles
inn i to kategorier: (1) arbeid med å sikre at myndigheter
og selskaper følger målet og (2) arbeid som har til hen
sikt å redusere fattigdom gjennom å skape økonomisk
aktivitet. Å gi en fullgod gjennomgang av dette er for
omfattende. Under punkt 1 så arbeides det med å
sikre at norske bedrifter følger UNGP og at Oljefondet
fremmer menneskerettigheter i bedrifter de eier. Det
jobbes med å sikre at enkeltselskaper og deres invest
eringer i utviklingsland er bærekraftige og tar hensyn
til menneskerettighetene. En rekke organisasjoner
arbeider med å sikre nødvendig åpenhet slik at det blir
enklere for myndigheter å kreve inn skatt.
Når det gjelder fattigdomsreduksjon, driver en rekke
norske organisasjoner arbeid i utviklingsland som tilbyr
finansielle tjenester i kombinasjon med opplæring i
entreprenørskap. Eksempel på dette er spare- og låne
grupper og ulike former for mikrokreditt. Det arbeides
også med å gjøre klassiske bistandsprosjekter lønn
somme ved å koble disse til markeder og kunnskap.
Gjennom budsjettovervåking bekjemper lokale orga
nisasjoner støttet av norske partnere korrupsjon, og
sikrer bedre bruk av offentlige midler. Mange har også
omfattende programmer for utdanning og helse som er
avgjørende for å få fart på jobbskaping og næringsliv.
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Mål 9:
Bygge robust infrastruktur,
fremme innovasjon og bidra til
inkluderende og bærekraftig
industrialisering

Disse bidro:
Fivas (Foreningen for internasjonale vannstudier)
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Delmål
9.1
Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av
høy kvalitet, herunder regional og grensekryssende
infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og
livskvalitet med vekt på overkommelig pris og
likeverdig tilgang for alle

9.5
Styrke vitenskapelig forskning, oppgradere
næringslivssektorenes teknologiske evne og
kapasitet i alle land, særlig utviklingsland,
herunder og innen 2030 ved å stimulere
til innovasjon og ved en betydelig økning
i antall ansatte innenfor forsknings- og
utviklingsvirksomhet per million innbyggere, samt
ved å øke bevilgningene til offentlig og privat
forskning og utvikling

9.2
Fremme inkluderende og bærekraftig
industrialisering, og innen 2030 betydelig
øke næringslivets andel av sysselsetting og
bruttonasjonalprodukt, i tråd med forholdene i de
respektive landene, og doble denne andelen i de
minst utviklede landene

9.a
Legge til rette for en bærekraftig og robust utvikling
av infrastrukturen i utviklingsland ved å øke den
finansielle, teknologiske og faglige bistanden
til afrikanske land, de minst utviklede landene,
kystløse utviklingsland og små utviklingsøystater

9.3
Øke tilgangen til finansielle tjenester, herunder
rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre
bedrifter, særlig i utviklingsland, og styrke disse
bedriftenes integrering i verdikjeder og markeder

9.b
Støtte nasjonal utvikling av teknologi, forskning og
innovasjon i utviklingsland, herunder ved å sikre
politiske rammevilkår som blant annet fremmer
mangfold i næringslivet og gir handelsvarer en
merverdi

9.4
Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille
næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer
effektiv bruk av ressurser og større anvendelse
av rene og miljøvennlige teknologiformer og
industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter
egen evne og kapasitet

9.c
Øke tilgangen til informasjons- og
kommunikasjonsteknologi betydelig, og arbeide
for at de minst utviklede landene får allmenn og
rimelig tilgang til Internett innen 2020
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Innledning

Investeringer i infrastruktur for transport, vann- og
sanitær, fornybar energi og informasjonsteknologi er
helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling.
Industriell utvikling, utført på en inkluderende og
miljøvennlig måte, er viktig for å øke omfanget av økonomien og for å sikre et solid skattegrunnlag. Norge har
en viktig oppgave i å bistå land med å legge til rette for
framvekst for industri ved utbygging av infrastruktur,
og ved å sørge for gode rammebetingelser som effektiv
og forutsigbar offentlig forvaltning.

vekst er den omkringliggende politikken helt av
gjørende. Regler knyttet til eierskap over immaterielle
rettigheter (IPR-regler) kan være svært hemmende for at
utviklingsland skal få adgang til moderne, energieffektiv
teknologi, og det må utvikles mekanismer som sikrer
fattige land tilgang til ny, kostnadseffektiv teknologi.
Den teknologiske utviklingen går veldig raskt på
områder som: nye kjemiske forbindelser, nanoteknologi
og syntetisk biologi for å nevne noen, samtidig som det
ikke finnes tilstrekkelige nasjonale eller internasjonale
mekanismer eller institusjoner som kan vurdere eventu
elle skadelige utilsiktede effekter av disse teknologier.
Norske myndigheter skal ha honnør for innsatsen
for infrastruktur innen overføringslinjer for strøm
som trekkes fram i rapporteringen til høynivåforumet
(HLPF) i 2016. Norge har også bidratt noe til utvikling av
offentlig infrastruktur for vann og sanitær, men denne
innsatsen har vært relativt beskjeden bilateralt. Norske
myndigheter har også kommet langt i å tilrettelegge for
at norske leverandører og utbyggere av infrastruktur
i privat sektor kan tre inn i markeder i utviklingsland,
både ved finansiell risikoavlastning og ved rådgiving fra
ambassadene. Hvordan norske tiltak for privat sektor
bidrar til målet er imidlertid lite beskrevet. Strategisk
bruk av bistand for å bedre rammene for kommersiell ut
bygging av infrastruktur, industriell utvikling og økning i
innovasjon er også lite omtalt i rapporteringen.

Ivaretakelsen av demokratiske prinsipper og menneske
rettigheter, spesielt beskyttelsen av sårbare personer
og grupper, i prosesser fram mot, og underveis i, infra
strukturprosjekter er vesentlig. Norge bør ikke bidra til
infrastruktur og industrialisering som fører til vesentlig
økning i klimagassutslipp, store naturødeleggelser
eller som fratar mennesker livsgrunnlaget. Utbygging
av infrastruktur må ta hensyn til ulike gruppers behov,
og en må vise spesiell aktsomhet for sårbare gruppers
forhøyede eksponering mot endringer som følge av
utvikling av stor infrastruktur. Industriell utvikling og
utbygging av infrastruktur må skje innenfor rammene av
sosial, økonomisk og naturlig bærekraft.
Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse utfordrin
ger som følger utbyggingen av infrastruktur, men kan
ikke erstatte respekt for internasjonale konvensjoner
og behovet for samfunnsmessig planlegging. For at
økonomisk aktivitet skal føre til fattigdomsreduserende

94

Anbefalinger

Hovedanbefaling

•

Norge bør
•

•

sikre at all støtte til industrialisering og utvikling
av infrastruktur tar hensyn til både menneske
rettigheter, miljø og klima for å minimerere negative
konsekvenser. Norske myndigheter bør påse at både
statlige og private bedrifter som opererer i utviklings
land, er kjent med, og etterlever FNs veiledende
prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
Oljefondet bør få investere i unotert infrastruktur
som fornybar energi.

•

•
•

Delmål 9.1 og 9.2

Økte investeringer i fornybar infrastruktur er avgjørende
for å sikre overgangen til lavutslippssamfunnet og for å
nå målene i Parisavtalen. Stadig flere investorer går inn
i dette markedet ut fra et ønske om å spre risiko og sikre
lønnsomhet. Selv om regjeringens egen ekspertgruppe
anbefalte slike investeringer i 2015 og sentralbanksjefen
er positiv, er det motstand i Stortingsmeldingen om
forvaltning av Oljefondet som behandles våren 2017. (Se
mer om dette under mål 7).

Norsk kompetanse på offentlig infrastruktur tilsier
en relativ heving av dette feltet i norsk bistand. Det er
viktig at Norges videre innsats tar lærdom av mangler i
tidligere prosjekter. Ved utbygging av industri og infra
struktur i lavinntektsland og i land i overgangsfaser, er
ivaretakelse av menneskerettigheter sentralt.

Norge bør
•

•
•

bruke offentlig-privat samarbeid med varsomhet og
åpenhet, og bidra til at stater med lav forvaltnings
kapasitet får støtte til å styrke sin forhandlings
posisjon i utformingen av slike samarbeid;
påse at støtte til norsk næringsliv, både finansiell
og ikke-finansiell, har krav om utvidet rapportering,
både på økonomi, klima og menneskerettigheter (se
også anbefalinger under 8.1 om vilkår for slik støtte);
sørge for at omfattende aktsomhetsvurderinger
foretas under utviklingen av nye prosjekter;
påse at mennesker som må flytte eller får forringet
kvalitet på bolig eller levevei som konsekvens av
investeringen, får anstendig kompensasjon.

øke sin innsats for godt styresett, slik at industri og
privat sektor får gode rammebetingelser for bære
kraftig vekst;
styrke sin rolle innen utvikling av sanitær infra
struktur og vanntjenester;
sikre at sektorsamarbeid innen offentlig forvaltning
tar hensyn til mottakerlandets kapasitet;

Norge bør
•
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åpne opp for at Oljefondet kan investere mellom 0 og
5 prosent av porteføljen i unotert infrastruktur som
fornybar energi.

Mål 10:
Redusere ulikhet
i og mellom land

Disse bidro:
Forum for utvikling og miljø, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Regnskogfondet, Spire
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Delmål
10.1
Innen 2030, og raskere enn for det nasjonale
gjennomsnittet, oppnå en gradvis og varig
inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av
befolkningen

10.7
Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede,
trygge, regelmessige og ansvarlige former, blant
annet ved å gjennomføre en planmessig og godt
forvaltet migrasjonspolitikk

10.2
Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme
deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering,
uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase,
etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller
økonomisk eller annen status

10.a
Gjennomføre prinsippet om særbehandling og
differensiert behandling av utviklingsland, særlig
de minst utviklede landene, i samsvar med avtaler
med Verdens handelsorganisasjon

10.3
Sikre like muligheter og redusere
forskjellsbehandling, blant annet ved å avskaffe
diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å
fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til
å nå dette målet

10.b
Stimulere til offentlig utviklingsbistand og
kapitalflyt, blant annet direkte utenlandske
investeringer, til statene der behovet er størst,
særlig de minst utviklede landene, afrikanske land,
små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i
samsvar med landenes egne planer og programmer

10.4
Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og
avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå
en gradvis utjevning av forskjeller

10.c
Innen 2030 redusere transaksjonsgebyrene
til under tre prosent ved pengeoverføringer
fra utflyttede til hjemlandet, og avskaffe
overføringsordninger der gebyrene overstiger fem
prosent

10.5
Bedre reguleringen av og tilsynet med globale
finansmarkeder og finansinstitusjoner, og styrke
gjennomføringen av regelverket
10.6
Sikre at utviklingslandene blir bedre representert
og får større grad av medbestemmelse i
beslutningsprosessene i globale finansinstitusjoner,
slik at institusjonene blir mer velfungerende,
troverdige, ansvarlige og legitime
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Reduksjon av ulikhet handler først og fremst om
rettferdighet og sosial rettferd. Det er også avgjørende
for å utrydde ekstrem fattigdom, bidra til bærekraftig
endring, fremme sosial framgang, redusere konflikt og
vold og utvikle et inkluderende styresett. [36] Reduksjon
av ulikhet er en nøkkelutfordring i årene framover,
og det trengs tydelige politiske grep. Bærekrafts
målene er tydelige på at utvikling ikke bare handler
om økonomisk vekst, men om bærekraftige, gode og
inkluderende samfunn.

økte investeringer eller handel vil komme alle til gode.
Det siste året har vi sett politiske reaksjoner fra grup
per som ikke har fått del i veksten i flere vestlige land, slik
vi har sett det i Latin-Amerika, sørlige Afrika, Midt-Østen
og Nord-Afrika tidligere. Konsentrasjon av rikdom og
kontroll over ressurser gir politiske og økonomiske eliter
uforholdsmessig stor innflytelse til å befeste og fremme
sine privilegier og dominere offentlig debatt. Samtidig
har de som har minst, både i velstand og muligheter,
verken stemme og plass rundt bordet når beslutninger
tas. Dette undergraver demokratiske prosesser. Åpenhet
og støtte til kritisk media for tilgang til informasjon og
analyse er viktig. Vi må støtte opp om folkelig organise
ring for å få mer demokratiske beslutningsprosesser. For
å redusere politisk ulikhet må vi støtte pådriverne i hvert
enkelt land.
Krig og konflikt kan ha sitt opphav i ulikhet og føre til
økt ulikhet for de som rammes. Vi opplever store konflik
ter, samtidig som flyktningkonvensjonen og retten til å
søke asyl er under press, og det blir stadig vanskeligere
for asylsøkere og andre migranter å ta seg lovlig inn i
Europa. Konsekvensene er at stadig flere setter livet på
spill for å sikre en framtid for seg selv og familien.

Stor økonomisk ulikhet har mange negative konse
kvenser for samfunnet. Den er en kilde til frustrasjon
og uro, og har negativ effekt på økonomisk vekst og på
velstand for folk flest. Større likhet i muligheter er viktig,
men ikke tilstrekkelig for å få bukt med økonomisk ulik
het. Det er nødvendig at arbeid blir godt betalt, at lønns
forskjeller ikke er for store, at småbønder får tilgang til
ressurser, at kvinner får lik rett og tilgang til økonomiske
ressurser, at det bygges sosiale sikkerhetsnett, og om
fordeling for å sikre at ressursene totalt i samfunnet blir
jevnt fordelt.
Samstemt politikk for utvikling og godt arbeid på
tvers av politiske sektorer er nødvendig for å nå målet
om reduksjon av ulikhet. Handel og investeringer har
langt større innvirkning på den globale fordelingen
av res
surser enn utviklings- og utenrikspolitikken.
Internasjonale avtaler om handel og internasjonale in
vesteringer må ikke kun være i investorenes og de store
pengesterke aktørene sine interesser.
Løsningene på problemet med ulikhet må defineres i
hvert enkelt land. For at bidrag fra Norge skal ha en god
virkning må vi ha en god forståelse av maktforhold, poli
tisk, sosial, kulturell og økonomisk kontekst, samt evne
til å bygge opp under prosesser i enkeltland som har
potensiale til å bidra til endring. Norge bidrar på mange
områder, men vi ser en tendens til at man i for stor grad
tar for gitt at satsing på nasjonal ressursmobilisering,

«Stor økonomisk ulikhet har
mange negative konsekvenser
for samfunnet. Den er en kilde
til frustrasjon og uro, og har
negativ effekt på økonomisk
vekst og på velstand for folk
flest. Stor ulikhet og mangel
på muligheter setter folk i
bevegelse.»

[36] Se blant annet World Social Science report 2016. http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002458/245825e.pdf
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Reduksjon av ulikhet må tas på alvor i hvert enkelt
av bærekraftsmålene. Norge må derfor systematisk
vurdere hvordan politikk og bistand bidrar til redusert
ulikhet i og mellom land.
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Delmål 10.1

Reduksjon av ulikhet må tas på alvor i virkeliggjøringen
av hvert enkelt av bærekraftsmålene. Norge må derfor
systematisk vurdere hvordan politikk og bistand bidrar
til redusert ulikhet i og mellom land. Det innebærer
en systematisk vurdering av hvilke samfunnsgruppers
makt det norske samarbeidet internasjonalt og i ulike
land bidrar til å styrke. Vi ser med stor bekymring på
at retten og muligheten til å ytre seg og organisere seg
begrenses i mange land, gjennom lovgivning, kontroll
og undertrykkelse. Vi anbefaler at Norge tar initiativ til å
danne en gruppe med likesinnede land fra ulike deler av
verden for å fremme retten til organisering og handlings
rom for mobilisering i sivilsamfunnet.
Se også anbefalinger som bidrar til å redusere ulikhet
i både inntekt og muligheter, innad i og mellom land,
nedenfor for blant annet målene 1 (fattigdom), 3 (helse),
4 (utdanning), 5 (likestilling) og 17 (Partnerskap).

Et bærende prinsipp for de nye målene er Leave No
One Behind – at ingen grupper i samfunnet skal stå
utenfor utviklingen de neste 15 årene. At noen grupper
ekskluderes er et resultat av systematisk forglemmelse,
forsømmelse og ikke minst diskriminering.

Norge bør
•

•
•

sikre at sårbare og ekskluderte grupper nås sær
skilt i utviklingspolitikken (ingen skal stå utenfor
utviklingen);
fremme gjennomføring av ILOs kjernekonvensjoner
og prinsipper for anstendig arbeid;
jobbe for fagorganisering og målrettede fordelings
mekanismer, og ikke ta for gitt at satsing på jobbska
ping og næringsliv bidrar til å øke inntektene til de 40
prosent fattigste raskere enn gjennomsnittet.

Delmål 10.2 og 10.3

For å nå de ulike delmålene, og disse to spesielt, er det
avgjørende å øke den økonomiske og politisk støtten
til representative organisasjoner som fremmer margin
aliserte gruppers rettigheter. Urfolk blir diskriminert og
marginalisert av regjeringen og i samfunnet på ulike
nivåer. Denne situasjonen er forsterket av en manglende
anerkjennelse av deres kollektive rettigheter i lovgivning
og nasjonal politikk.

«Norge bør jobbe for at den
europeiske responsen til den
globale flyktningkrisen bidrar
til å skape trygge, lovlige
ruter, og sikrer flyktninger den
beskyttelsen de trenger og har
rett på, mener Forum.»

Norge bør
•

100

være en pådriver for å sikre at staters forpliktelser,
også våre egne, måles i gjennomføring av anbefa
lingene fra FNs overvåkingsorganer, og gjennom
ratifi-sering, gjennomføring og rapportering av FNs
konvensjoner som: FNs kvinnekonvensjon; den inter
nasjonale konvensjon om eliminering av alle former for rasediskriminering; ILO-konvensjon 169 om
urfolks rettigheter; FNs barnekonvensjon; FN-kon
vensjonen for funksjonshemmedes rettigheter.

Delmål 10.4, 10.5 og 10.6
•

Norge bør

Brorparten av økonomiske og teknologiske ressurser
er konsentrert i det globale Nord, og den globale
maktfordelingen er svært skjev. Utviklingsland man
gler en plass ved bordet når viktige beslutninger tas,
blant annet i arbeidet mot kapitalflukt.

•

•

Norge bør
•

•

styrke arbeidet mot skatteunndragelser og ulov
lig kapitalflukt ved å jobbe for: et mellomstatlig
skatteorgan i FN; en utvidet og offentlig tilgjengelig
land-for-land-rapportering, for alle sektorer og som
inkluderer skatteparadiser; et offentlig tilgjengelig
eierskapsregister som viser egentlige eiere; at
norsk virksomhet, herunder Norfund og oljefondets
investeringer, ikke undergraver arbeidet mot skatteparadiser;
støtte opp om utvikling av progressive skatte
systemer i samarbeidsland, herunder styrke det
bistandsfinansierte programmet Skatt for Utvikling
og sikre at man når forpliktelsen under Addis Tax Ini
tiative ved å doble støtten til skatterelatert bistand
innen 2020.

jobbe for at den europeiske responsen til den globale
flyktningkrisen bidrar til å skape trygge, lovlige ruter,
og sikrer flyktninger den beskyttelsen de trenger og
har rett på;
sikre at den nasjonale integreringspolitikken bidrar
til å utjevne forskjeller i inntekt og levekår mellom
immigranter til Norge og den øvrige befolkningen.

Delmål 10a, 10b og 10c
Norge bør
•

•

Delmål 10.7

For å jobbe mot oppnåelse av delmål 10.7 må Europa
samarbeide om å sikre trygge fluktruter for mennesker
som har flyktet fra alt de har. Norge bør være en pådriver
for å sikre retten til beskyttelse og trygghet for barn,
kvinner og menn på flukt. For de immigrantene som
kommer til Norge er det viktig å bli møtt med krav og
muligheter. For å redusere ulikhet er det viktig med gode
og inkluderende samfunn, og en integreringspolitikk
som bidrar til å utjevne forskjeller mellom minoritet- og
majoritetsbefolkningen.

•

•
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sikre at internasjonale investeringer følger OECDs
retningslinjer for multinasjonale selskaper, FNs
veiledende prinsipper for næringsliv og menneske
rettigheter, ILOs agenda for anstendig arbeid, og
prinsippet om frivillig og informert samtykke fra
lokalbefolkningen;
sikre at offentlige midler brukes på en etisk og miljø
messig forsvarlig måte. Norske offentlige landbruks
investeringer gjennom Norfund og andre fond må
ha fokus på miljømessig og sosial bærekraft, ha en
positiv utvikling på lokal økonomi, og sikre en reell
økning i sysselsetting. Det må sikres at Norge ikke
bidrar til investeringer i jordran.
arbeide for å gjenopplive Doha-runden i WTO og
sørge for at utvikling står sentralt i forhandlingene,
samt fokusere våre handelsforhandlinger innenfor
WTO-systemet;
være en pådriver for at internasjonale handelsavtaler
må gi land politisk handlingsrom og ikke forhindre
utviklingsland å ta i bruk samme virkemidler som
Norge selv har brukt i sin utvikling.
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Slik bidrar
sivilsamfunnet
Kvinners deltagelse i territorial kartlegging
i Indonesia (Regnskogfondet)
I Indonesia har urfolks territorier blitt kartlagt for lenge siden;
men kvinner har dessverre ikke blitt involvert i denne prosessen.
Kvinner besitter tradisjonell kunnskap som menn ikke har, for
eksempel om hellige steder og bruk av medisinplanter. Det meste
av denne kunnskapen går tapt når kvinner ikke er involvert i
territorial kartlegging. Regnskogfondet støtter derfor kvinners
deltagelse i territorial kartlegging, i samarbeid med lokale sivil
samfunnsorganisasjoner i Indonesia. Regnskogfondet støtter
også kapasitetsbygging, bevisstgjøring og påvirkningsaktiviteter
for å fremme bevissthet om betydningen av kjønnsperspektivet
på ulike nivåer.

Rettigheter for slumbeboere i Sør-Afrika
(Norsk Folkehjelp)
I Sør-Afrika drar folk fra landsbygda til byene for å søke arbeid
eller muligheter for utdanning. De fleste bosetter seg i slum
strøkene fordi de ikke har råd til bolig, og opplever utkastelser og
usikre levekår. Som svar på dette, organiserte slumbeboerne seg
i organisasjonen Abahlali baseMjondolo, som i dag represent
erer over 20 000 personer som kjemper for rett til jord, et sted
å bo og et verdig liv i byene. Organisasjonen har blitt en sterk
stemme som mobiliserer og påvirker myndighetene. De vant
blant annet en rettssak, som gikk helt til grunnlovsdomstolen,
der de fikk medhold i at slumbeboere ikke kan bli kastet ut uten
at myndighetene stiller alternativ bolig til disposisjon. Norsk
Folkehjelp støtter Abahlali baseMjondolo i opplæring av aktiv
ister, nettverks- og organisasjonsarbeid.
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Mål 11:
Gjøre byer og bosettinger
inkluderende, trygge, robuste
og bærekraftige

Disse bidro:
Forum for utvikling og miljø, FORUT, Habitat-Norge,
Landsrådet for norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Spire
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Delmål
11.1
Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende
og trygge boliger og grunnleggende tjenester
til en overkommelig pris, og bedre forholdene i
slumområder

11.6
Innen 2030 redusere negative konsekvenser for
miljøet i storbyene målt per innbygger, blant annet
ved å legge særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig
og annen form for avfallshåndtering

11.2
Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge,
lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer
til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på
veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige
transportmidler og med særlig vekt på behovene
til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn,
personer med nedsatt funksjonsevne samt eldre

11.7
Innen 2030 sørge for allmenn tilgang til trygge,
inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder
og offentlige rom, særlig for kvinner, barn og eldre
samt personer med nedsatt funksjonsevne
11.a
Støtte positive økonomiske, sosiale og
miljømessige forbindelser mellom byområder,
omland og spredtbygde områder ved å styrke
nasjonale og regionale utviklingsplaner

11.3
Innen 2030 oppnå en mer inkluderende og
bærekraftig urbanisering med mulighet for en
integrert og bærekraftig bosettingsplanlegging og
-forvaltning som gir medbestemmelse i alle land

11.b
Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer
og bosettinger som vedtar og gjennomfører en
integrert politikk og plan med sikte på inkludering,
bedre ressursbruk, begrensning av og tilpasning til
klimaendringer samt evne til å motstå og håndtere
katastrofer, samt utvikle og iverksette en helhetlig
og altomfattende risikostyring i forbindelse med
katastrofer, i tråd med Sendai-rammeverket for
katastrofeberedskap 2015-2030

11.4
Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens
kultur- og naturarv
11.5
Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon i antall
dødsfall og antall personer som rammes av
katastrofer, herunder vannrelaterte katastrofer,
samt i betydelig grad minske de direkte økonomiske
tap i verdens samlede bruttonasjonalprodukt som
følge av slike katastrofer, med vekt på beskyttelse av
fattige og personer i utsatte situasjoner

11.c
Bistå de minst utviklede landene med å oppføre
bærekraftige og solide bygninger ved bruk av lokale
materialer, blant annet gjennom økonomisk og
faglig bistand
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Over halvparten av verdens befolkning bor nå i urbane
områder, en andel som er forventet å øke til fire femdeler innen 2050. Byer blir i økende grad egne sosiale,
økonomiske og politiske enheter som påvirker, og er
avhengig av, sine regionale og globale omland. Urbane
perspektiver må derfor integreres i all politikk og
kunnskap om urbaniseringens kompleksitet må økes.

Agenda (NUA) vedtatt. NUA setter søkelys på dagens
og morgendagens utfordringer knyttet til urbane om
råder og urbanisering, og lister opp de viktigste målene
som verdens nasjoner må oppnå for å oppfylle FNs
bærekraftsmål. NUA er en ambisiøs plan som trenger
å operasjonaliseres lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
NUA anerkjenner at konflikt- og krigsområder vil trenge
mer oppmerksomhet med tanke på gjennomføring, noe
som ikke bare er gjeldende for mål 11, men alle 17 målene.
Leave no one behind (ingen skal stå utenfor) er en av
bærebjelkene i NUA.
Redusert barnedødelighet, men fortsatt høy fertilitet
har ført til en befolkningssituasjon i mange land der
flertallet er barn og unge. I Afrika er ca. 40 prosent av
befolkningen under 15 år og nesten 70 prosent under 30.
Av én milliard slumbeboere i verden er halvparten under
18. I en situasjon med stor og økende arbeidsledighet
blir overgangen fra ungdom til voksen vanskelig. Unge
kvinner er særlig sårbare. For dem er mange steder
arbeidsledigheten dobbelt så stor som for unge menn
(særlig i Midtøsten og Nord-Afrika). Ungdom har inne
bygde muligheter til å fremme positiv utvikling både for
seg selv og sine samfunn. Sikkerhetsmessig er dårlig ut
dannet og arbeidsledig urban ungdom en økende risiko.
Det er helt nødvendig å sikre en bærekraftig byutvik
ling som motvirker ulikhet og bygger opp under demo
kratiske prinsipper. Byer må få større makt og autonomi
gjennom desentralisering til å styre markedet, begrense
korrupsjon og spekulasjon. Det må tilrettelegges for
bedre styresett, større folkelig deltakelse, sosial sam
menheng og konfliktforebygging. Byer og regioner
kommer til å bli avgjørende om vi skal lykkes med å nå
bærekraftsmålene og Paris-avtalen.

Det meste av urbaniseringen vil foregå i byer i det
globale Sør, hvor man også ser en enorm framvekst av
slumbebyggelser og uformelle bosettinger. Det forvent
es fortsatt betydelig vekst i store (mer enn 10 millioner
innbyggere) og veldig store byer (mer enn 20 millioner
innbyggere). Likevel vil over halvparten av verdens ur
bane befolkning fortsatt bo i mindre byer og tettsteder
med under 500 000 innbyggere. Mange av disse mangler
nødvendig fysisk, økonomisk og sosial infrastruktur.
Slike byer bør prioriteres med tanke på investeringer,
teknologi- og økonomisk utvikling innenfor regionale
rammer.
Dagens byer forbruker mesteparten av jordens
ressurser og står for store deler av de globale klimagass
utslippene. I utviklingen av en bærekraftig og rettferdig
verden har byer derfor en sentral rolle. Spørsmålet om
hvordan man ivaretar den økte etterspørselen etter
bolig, og samtidig sikrer en sosial, økonomisk og økolo
gisk bærekraftig byutvikling er derfor viktig for å nå mål
11.
En voksende urban økonomi fører til økt etterspørsel
etter matvarer og andre landbruksprodukter. Norsk og
internasjonal næringslivsstøtte bør i større grad kart
legge og bistå by-land sammenhenger, slik at migra
sjonen til større byer reduseres.
På Habitat III-konferansen i 2016, avholdt av UNHabitat (FNs bosettingsprogram), ble the New Urban
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Foto: UN Photo / Tobin Jones

«Redusert barnedødelighet har gjort at i mange land er
nå flertallet barn og unge. I Afrika er ca. 40 prosent av
befolkningen under 15 år og nesten 70 prosent under 30.
Halvparten av verdens én milliard slumboere under 18.
Ungdom har enormt potensial til å fremme positiv
utvikling både for seg selv og sine samfunn. Men uten
muligheter blir dårlig utdannet og arbeidsledig urban
ungdom en økende risiko.»
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Hovedanbefalinger
Norge bør

•

•

•

•

ta initiativ til å implementere og følge opp the New
Urban Agenda, som må ses i sammenheng med bære
kraftsmålene. Det er viktig at myndighetene samarbeider med sivilsamfunnsorganisasjoner i dette
arbeidet.
fremme deltakende planprosesser, selv om raskt
økende urbaniseringen medfører at planprosessene
effektiviseres. For at byene skal være inkluderende
og mangfoldige er det viktig at alles stemmer blir sett
og hørt.
vurdere innrettingen av norsk bistand siden over
halvparten av verdens befolkning nå bor i urbane
strøk. En Stortingsmelding om urban utvikling vil for
norske myndigheter være et viktig utgangspunkt og
bør inneholde globale by-utfordringer.
styrke og fremme en demokratisering av den inter
nasjonal “urban-arkitekturen” slik den framstår i
dag (FN, Verdensbanken, det globale sivilsamfunnet,
lokale myndigheters overbygninger). Urbane sosiale
bevegelser har sin egen rasjonalitet og agerer ofte
forskjellig fra frivillige organisasjoner. Også derfor
blir det viktig å støtte utvikling av ny kunnskap
om byers endring. Ikke minst gjelder det hvordan
markedskrefter og maktpolitikk påvirker beboernes
levekår og sikkerhet. Urbane områder har i dag
særlige humanitære utfordringer som ikke ivaretas.
Å lære av byer som forbedrer seg basert på folks
deltakelse blir viktig.
fokusere på oppgradering av marginaliserte områder
og uformelle bosetninger gjennom folks deltakelse
siden det vil ha mest effekt sosialt og økonomisk. Alle
innbyggere trenger tilgang og råd til å bruke både
fysisk, økonomisk og sosial infrastruktur. Dette bør
være et særskilt fokusområde, siden det også berører
de aller fleste bærekraftsmålene.

Foto: UN Photo/Christopher Herwig
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Den raske globale byveksten skaper enorme
utfordringer innen infrastruktur, vann, sanitær,
forurensing, miljø og klima. Norge bør ta initiativ til å
implementere og følge opp FNs “New Urban Agenda”,
som må ses i sammenheng med bærekraftsmålene.
Sivilsamfunnsorganisasjoner må få en sentral rolle i
arbeidet. Her: Monrovia, hovedstaden i Liberia.

Norges
rapportering
på mål 11
I nasjonalbudsjettet for 2017 legges det fram at nesten
alle som bor i norske byer har tilgang til tilfredsstillende
boliger, godt drikkevann, velfungerende avløp, pålitelig
energi og offentlig transport. Å møte boligetterspørsel
og nødvendigheten av utbygging av infrastruktur som
følge av den forventede befolkningsveksten i norske
byer rapporteres som en krevende oppgave framover.
I tillegg beskrives reduksjon av kødannelse i trafikken
og det å bedre luftkvaliteten i byene som krevende
oppgaver framover. Luftkvalitet identifiseres også i
høynivåforum-rapporten fra 2016 som en utfordring
på nasjonalt nivå. Internasjonalt rapporteres det at
Norge støtter arbeidet for robuste og bærekraftige byer
gjennom en rekke internasjonale utviklingsbanker og
organisasjoner.
Norge deltok på Habitat III-konferansen og forpliktet
seg til å etterleve NUA. Vi savner en anerkjennelse av
dette ansvaret fra norske myndigheter. Våren 2016 kom
det to aktuelle stortingsmeldinger hvor det ville vært
relevant å drøfte gjennomføring og oppfølging av NUA;
Bærekraftige byer og sterke distrikter, og Felles ansvar
for felles fremtid. Imidlertid blir ikke NUA nevnt i det hele
tatt. På statsbudsjettet for 2017 ser man heller ikke at
det er avsatt midler til dette arbeidet.
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Anbefalinger

Delmål 11.1

prosent av “urbane ekskrementer”. Sanitær infrastruk
tur i byer og uformell by-bebyggelse er en enorm oppga
ve, og helt nødvendig for oppfyllelse av grunnleggende
menneskerettigheter. Det er derfor staten og det offent
lige som bør besørge slik infrastruktur.
Lite av norsk utviklingsarbeid er i dag spesielt rettet
mot urban utvikling. For å oppnå bærekraftsmålene vil
det være viktig å se på hvordan norske bistandsmidler
kan rettes slik at de adresserer de spesifikke utfordring
ene verdens voksende byer står overfor, også i mellom
inntektsland som ikke mottar bilateral norsk bistand.

I 1990 rapporterte UN Habitat at 650 millioner mennes
ker levde i slum. I 2014 var tallet økt til 863 millioner. FN
melder i 2016 om én milliard. Vesentlig ved utviklingen
i byer er at skillet mellom rik og fattig blir større. Store
urbane befolkningsgrupper ekskluderes i økende grad
fra et sosialt og økonomisk produktivt liv. To millioner
mennesker må årlig forlate sine hjem på grunn av
tvungne utkastelser. Særlig barn og ungdom hindres
derved fra mulighet til utvikling. Rundt halvparten av
alle slumbeboere er unge mennesker under 18 år, en
særlig sårbar gruppe.
De kommende 35 årene vil verdens byer måtte huse
to milliarder flere mennesker. 60 prosent av bygnings
massen i 2050 er ikke bygd. Finansiering og utbygging
av land, infrastruktur, bolig og grunnleggende tjenester
kan danne grunnlag for økonomisk og sosial utvikling.
Verden har de siste tiårene opplevd en omfattende og
økende liberalisering av finans- og boligmarkedet. Først
og fremst har utviklingen i mange deler av verden ført
til at det er blitt dyrere og mer usikkert å bo. Samtidig
mangler 1,6 milliarder mennesker tilfredsstillende bolig.
Anslagsvis 100 millioner er hjemløse. 60 millioner andre
er fordrevet fra sine hjem.
Den raske tilveksten til slumbyer er en enorm utford
ring for infrastruktur, vann, sanitær, nærmiljø, klima og
helse. Hvert år dør 1,5 millioner barn i slum på grunn
av vann- og sanitær-relaterte sykdommer. I en tid med
sterk urbanisering, kreves det storstilt satsing på infra
struktur og offentlig prioritering av renseanlegg og trygg
håndtering av ekskrementer. I mange byer er dette en
voksende utfordring, og globalt behandles kun 26

Norge bør
•
•
•

•
•

•
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arbeide for at slumbeboere får bo- og arbeidstil
latelser, slik at de kan bestemme sin framtid;
støtte arbeidet til FNs Menneskerettighetsråd, særlig
Special Rapporteur on adequate housing;
se (sammen med andre nordiske land) hvordan egne
erfaringer og kunnskap om ordninger som innebærer
subsidier kan brukes internasjonalt gjennom inter
nasjonale finansinstitusjoner;
sikre god og relevant utdanning og anstendig arbeid
for ungdom i byer og slumområder;
bidra til å legge til rette for barn og ungdoms
del
takelse og innflytelse i organisasjonsliv, lokal
demokrati og utdanningssystem;
føre en boligpolitikk i Norge som sikrer anstendig
kvalitet til rimelige priser, og boliger til alle samfunnslag.

«De kommende 35 årene vil verdens byer
måtte huse to milliarder flere mennesker. 60
prosent av bygningsmassen i 2050 er ikke bygd.
Finansiering og godt planlagt utbygging av land,
infrastruktur, bolig og grunnleggende tjenester
er avgjørende og kan danne grunnlag for
økonomisk og sosial utvikling.»

Delmål 11.3

Delmål 11.5

For å oppnå en mer inkluderende og bærekraftig urban
isering bør alle innbyggere ha rett til medvirkning og
kunne ta del i utviklingen av egne byområder. For å
oppnå dette må aktive tiltak gjøres for å øke den de
mokratiske medvirkningen hos byenes innbyggere, og
sikre deres rett til byen. Norge bør jobbe for at det sikres
sterkere rett til medvirkning globalt og at lovtekster
nasjonalt ivaretar en større grad av bred medvirkning
enn i dag.
The New Urban Agenda setter særlig fokus på å
bekjempe fattigdom, ulikhet, urettferdighet og klima
endringer i byer. For å oppnå dette, er det viktig at
måtene byen blir utviklet på forbedres. Lovgivning, for
skrifter og rammeverk må endres skal man oppnå byer
som er bærekraftige, inkluderende og trygge, de har full
likestilling, er motstandsdyktige mot naturkatastrofer,
økonomisk stimulerende, tilgjengelige, klimavennlige,
produserende, kunnskapsorienterte og helsevennlige.

Erklæringen fra Istanbul-toppmøtet i 2016 legger mange
viktige føringer for arbeidet med katastrofehjelp og
humanitær bistand. Det er viktig at norske myndigheter
og sivilsamfunn jobber sammen for å gjennomføre prin
sippene og tiltakene fra Istanbul-erklæringen. Særlig er
det viktig å bygge lokal kapasitet for å være forberedt på
og kunne håndtere naturkatastrofer, og kapasiteten må
inkludere både myndigheter og det sivile samfunn.
Samlet er det i verden 60 millioner mennesker som er
fordrevet fra sine hjem på grunn av krig og forfølgelse. 70
prosent av alle kriger og konflikter skjer urbant. Kabul,
Bagdad, Aleppo, Gaza og Mogadishu er langvarige krigs
skueplasser. Det internasjonale humanitære systemet
bør i større grad tilpasses urbane situasjoner i alle faser.

Norge bør
•

Norge bør
•

•

jobbe nasjonalt for bedre tilgang for alle til å delta i
prosesser for by- og stedsutvikling, og internasjonalt
sikre at spesielt slumbeboere, som ofte mangler
identitetspapirer og skjøter på jord, også blir hørt;
få på plass en forskrift om medvirkning i areal
planlegging som regulerer hvilke krav som må opp
fylles av forslagsstillere og utbyggere i Norge.

styrke arbeidet med katastrofeforebygging i Sør,
og spesielt prioritere oppbygging av kapasitet i de
lokale sivilsamfunn.

Delmål 11.6

Byer utgjør en liten andel av verdens areal, men for
bruker mesteparten av verdens ressurser. 80 prosent av
Norges befolkning bor i dag i tettbygde strøk og meste
parten av folkeveksten i årene framover vil komme i de
største byområdene. Mange byer i verden har uaksep
tabelt høye nivåer av luftforurensninger, også norske
byer. Samtidig som byer er avhengig av høy tilførsel av
eksterne ressurser, er byer sentre for kreativitet og har
mulighet for gode og arealeffektive løsninger.
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Et viktig område for å redusere byers avhengighet
av eksterne ressurser er matproduksjon i byen. Urbant
landbruk vil kunne redusere behovet for transport og
være en del av en mer kretsløpsbasert byutvikling.
Gjennom urbant landbruk kan man gi mennesker mulig
heten til å forstå biologiske prosesser, øke forståelse for
hvor og hvordan maten er produsert, og bygge sosiale
relasjoner til andre mennesker.

Norge bør
•
•

•

fortsette med tiltak som forbedrer luftkvaliteten i
norske storbyer, som tidvis har Europas verste luft;
la norske byer bli en del av City Biodiversity Index,
verdens eneste indeks som er spesielt utviklet for å
kartlegge og evaluere tiltak for bevaring av biologisk
mangfold i byer;
innføre insentiver for bruk av miljøvennlige bygge
materialer som tre. Å øke bruken av tre vil også være
et viktig klimatiltak, da bygningene vil fungere som
karbonlager.

Delmål 11.7

Blant husholdinger som lever i fattigdom i byene er
kvinneledede hushold de fattigste. Mellom 30 og 50
prosent av disse finnes i slum. Det er følgelig kvinner og
deres barn som lider mest av mangel på grunnleggende
tjenester og farer ved å leve i slummen. Kvinner er vik
tige aktører i den uformelle økonomien med husholdet
og nabolaget som rammer. Mulighetene for kvinners
organisering, sosiale deltakelse og lønnet sysselsetting
er betydelig i slumområder.
Grøntområder og urbane oppholdsplasser må være
tilgjengelige for alle, uavhengig av kjøpekraft, alder og
funksjonsevne. Vold mot kvinner og jenter er med på
å gjøre offentlige rom mindre tilgjengelig og det bør
igangsettes tiltak for å motvirke dette. Offentlige rom
må være trygge, sikre og tilgjengelige for alle.

Norge bør
•

•

•

fremme et urbant likestillingsperspektiv, herunder
likelønn, trygt arbeidsmiljø og rett til organisering.
Det er avgjørende at LGBT grupper får sentral plass i
den globale likestillingsdebatten.
innføre tiltak for å motvirke voldsbruk i byen, særlig
mot kvinner og jenter, blant annet ved økt aktivitet
og belysning i utsatte områder;
tilrettelegge for gode og tilgjengelige offentlige rom
for alle.
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Slik bidrar
sivilsamfunnet
Forebygging av vold mot kvinner (SAIH)
SAIH har siden tidlig 2000-tallet samarbeidet med sørafrikanske sivilsamfunnsorganisasjoner i Johannesburg,
og omkringliggende urbane sentre i Gauteng-provinsen,
for å forebygge vold mot kvinner. I organisasjonen The
One in Nine Campaign settes kvinners sikkerhet i byen
i fokus. Mange kvinner opplever kjønnsbasert vold og
voldtekt i nære relasjoner, men anmelder ikke, i frykt for
å ikke bli hørt eller tatt på alvor i rettsapparatet. Basert
på kvinners egne erfaringer fra rettsvesenet har organi
sasjonen utviklet en veiledningsmanual for alle kvinner
som tar saken sin til retten. The One in Nine Campaign
fungerer som et støtteapparat for disse kvinnene, og
gir både psykisk og rettslig veiledning gjennom hele
prosessen.
SAIH samarbeider også med ADAPT, som arbeider
forebyggende og helhetlig mot kjønnsbasert vold i
Johannesburgs township Alexandra – en av Sør-Afrikas
fattigste. Organisasjonen samarbeider med lokale
ungdoms
skoler, politiet, kriminalomsorgen og lokale
medier for å forebygge og bekjempe voldskriminalitet,
særlig seksuell og kjønnsbasert vold, samtidig som
de tilbyr rådgivningstjenester og oppfølging til volds
utsatte innbyggere i townshipen. Alvorlig voldskrim
inalitet (mord og seksualforbrytelser) har gått noe ned i
Alexandra de siste ti årene, blant annet på grunn av
ADAPTs langvarige innsats i bydelen.
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Mål 12:
Ansvarlig forbruk
og produksjon

Disse bidro:
Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender,
Naturvernforbundet og Spire
114

Delmål
12.1
Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for
bærekraftig forbruk og produksjon, med deltakelse
fra alle land og der de utviklede landene går foran,
samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes
utviklingsnivå og muligheter

12.7
Fremme bærekraftige ordninger for offentlige
anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes
politikk og prioriteringer
12.8
Innen 2030 sikre at alle i hele verden har relevant
informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig
utvikling og en livsstil som er i harmoni med
naturen

12.2
Innen 2030 oppnå en bærekraftig forvaltning og
effektiv bruk av naturressurser
12.3
Innen 2030 halvere andelen matavfall per innbygger
på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant
forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og
forsyningskjeden, herunder svinn som følge av dårlig
lagerkapasitet etter innhøsting

12.a
Støtte utviklingslandene i arbeidet med å styrke
deres vitenskapelige og tekniske kapasitet til
gradvis å innføre mer bærekraftige forbruks- og
produksjonsmønstre
12.b
Utvikle og innføre metoder for å overvåke
konsekvensene av en bærekraftig utvikling på
en turistnæring som er bærekraftig, skaper
arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale
produkter

12.4
Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt
vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig
forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall
gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere
utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord
for mest mulig å begrense skadevirkningene for
menneskers helse og for miljøet

12.c
Redusere ineffektive subsidier til fossilt brensel ved
å fjerne markedsvridninger som oppmuntrer til
overforbruk, i samsvar med forholdene i de enkelte
land, herunder ved å legge om skatter og avgifter
og avvikle skadelige subsidier der de finnes, slik
at konsekvensene for miljøet avdekkes, samtidig
som det tas fullt ut hensyn til utviklingslandenes
særlige behov og situasjon og eventuelle skadelige
konsekvenser for deres utvikling begrenses mest
mulig og på en måte som beskytter de fattige og de
berørte lokalsamfunnene

12.5
Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden
gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk
12.6
Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale
selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder
og integrere informasjon om bærekraft i sine
rapporteringsrutiner
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Innledning
I dag forbruker den rike, vestlige delen av verdens
befolkning langt mer enn hva som er miljømessig
bærekraftig, og ødelegger dermed grunnlaget for
ny produksjon. Bærekraftig produksjon innebærer
å effektivisere og minske både ressursbruk, miljø
ødeleggelse og klimagassutslipp når man lager, bruker
og kaster en vare. Bærekraftig produksjon tar dessuten
hensyn til sosiale behov og folks rettigheter, så vel som
miljøkonsekvenser. Det handler om produktets totale
livssyklus både i og utenfor et land.

det slik at hvis alle mennesker på jorda skulle ha sam
me forbruk som en gjennomsnittlig nordmann ville vi
trenge 2.7 jordkloder, i følge FN-sambandet.[38] Dette
er både på grunn av produksjon og forbruk av varer i
Norge, forbruk av varer som importeres til Norge, og
gjennom annen adferd som legger beslag på ressurser
i uforholdsmessig stor grad. Mer bærekraftig forbruk og
produksjon er nødvendig for klima og miljø, så vel som
for helse og samfunnsutvikling. For de fattige landene
er det avgjørende for deres utvikling at de rike landenes
ikke-bærekraftige forbruksmønster endres. Kloden tåler
ikke at alle forbruker som nordmenn. Mer bærekraftig
produksjon og forbruk vil i mange tilfeller bety mindre
produksjon og forbruk.
På toppmøtet om bærekraftig utvikling i 2012
(Rio+20) forpliktet Norge seg til å bidra til prosesser som
fører til bærekraftig forbruk og produksjon ved at Norge
underskrev den tiårige rammeplanen for bærekraftig
forbruk og produksjon. I 2015 sluttet Norge seg til av
talen om de nye globale bærekraftsmålene (2015–2030)
inkludert mål 12 om bærekraftig forbruk og produksjon.
Klimakonvensjonen (Paris 2015) som Norge har god
kjent, understreker behovet for bærekraftig forbruk og
produksjon. I tillegg har både EU og OECD anerkjent
behovet for mer bærekraftig produksjon og forbruk, og
igangsatt strategier til å oppnå dette.
Mål 12 er uløselig knyttet til mål 2 om å utrydde sult,
mål 7 om ren energi for alle, mål 13 om å stoppe klima
endringene, og mål 14 og 15 om liv under vann og på
land. Utflagging av produksjon og globale verdikjeder
gjør at nordmenns forbruk har ringvirkninger langt
utenfor landets grenser.

Omfanget av privat forbruk, og måten varene produ
seres på, er den bakenforliggende årsaken til en rekke av
de miljømessige og sosiale problemene i verden i dag.
Varene vi forbruker produseres ofte med fossil energi, og
fører til klimagassutslipp. Det samme gjør transporten
av varene. Forskjellige komponenter i en vare kommer
som regel fra flere land. Reiserutene for både klær,
mobiltelefoner og matvarer er lange og komplekse.
Uttak og produksjon av råstoffer legger ofte beslag på
store landarealer og svekker det biologiske mangfoldet.
I mange land som produserer varer for eksport mangler
arbeiderne grunnleggende rettigheter og beskyttelse.
Menneskenes forbruk av ressurser er idag mye høyere
enn jordas evne til å produsere det vi bruker. Så lenge
det fortsetter slik får vi en utvikling der problemene øker
år for år. I 2012 – som er det siste året vi har sikre beregn
inger for – ville vi trengt 1,6 jordkloder for å levere de
ressursene vi brukte.[37] Det er all grunn til å tro at denne
utviklingen bare har fortsatt siden 2012. Nordmenn er
blant de som legger beslag på en langt større andel av
jordas ressurser enn det som er rettferdig dersom alle
skulle få dekket sine grunnleggende behov. Faktisk er

[37] WWF 2016. Living Planet Report 2016: Risk and resilience in a new era. http://
d1rirzyrd4ly69.cloudfront.net/downloads/lpr_2016_full_report_spread_low_
res.pdf
[38] Globalis.no 2017. Landprofil Norge. http://www.globalis.no/Land/Norge
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Norges
rapportering
på mål 12
Regjeringen anerkjenner i sin rapportering i 2016, både
i nasjonalbudsjettet, høynivåforum-rapporten (HLPF)
og i Klima- og miljødepartementets (KLD) budsjett
proposisjon at målet om bærekraftig forbruk og produk
sjon er et av de mest utfordrende målene for Norge å nå
nasjonalt. Tiltakene som trekkes fram som eksempler
viser imidlertid ikke til noen planer om å stimulere til
et generelt lavere forbruk blant norske forbrukere, selv
om det er tydelig at nordmenn flest bruker langt mer
ressurser per capita enn hva klodens kapasitet skulle
tilsi.
Det er positivt at KLD sin budsjettproposisjon rap
porterer på de fleste målene i et eget kapittel, men
fokuset er på tiltak som Norge allerede gjør, ikke hvilke
nye tiltak som bør iverksettes. Regjeringen viser for
eksempel ikke til noen tiltak for å fremme økt kunnskap
og informasjonsformidling, bortsett fra at det nevnes at
miljøkunnskap har vært en del av skoleundervisningen i
mange år. Norges internasjonale klima og skoginitiativ
blir trukket fram som et eksempel på hva Norge gjør
internasjonalt, i tillegg til utviklingspolitiske program
knyttet til forvaltning av petroleums- og fiskeriressurser.
Bærekraftig produksjon er et stykke på vei regulert i
Norge gjennom lovfestet forbud mot en god del form
er for miljøskadelig adferd og gjennom miljøkrav til
produksjon, merkeordninger og sertifiseringer. Grønn
skatte
kommisjon inneholder en del lovende forslag,
men få av dem har blitt fulgt opp i praktisk politikk.
Regjeringen har erklært sin støtte til ambisjonen om
å redusere forbrukets miljøbelastning. Avgifter på fossilt
drivstoff og andre miljøavgifter i personbiltrafikken viser
at slik politikk fungerer godt, men denne tankegangen
burde i langt større grad vært brukt også på andre om
råder. Eksisterende planer overser viktige sider ved bæ
rekraftig forbruk, og er utilstrekkelige for å nå målene.
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Anbefalinger
Delmål 12.2 og 12.4

På et overordnet nivå så bør Norge utarbeide en plan
for operasjonalisering av samtlige delmål. Planen må
spesifisere hva disse bør innebære i norsk sammenheng,
hvilket ambisjonsnivå Norge vil legge seg på, hvilke indi
katorer som skal brukes for å måle oppnåelse, og hvilke
ytterligere tiltak som vil være nødvendige i framtiden.
En slik plan bør også inneholde sektorovergripende
tiltak som vil kunne redusere den samlede sosiale og
miljømessige belastningen fra forbruk. Her vil det være
naturlig å tallfeste et mål om redusert norsk materielt
forbruk, målt i vårt globale fotavtrykk.
Regjeringen har varslet en stortingsmelding om sirku
lær økonomi og avfall. Her kan mange av delmålene
operasjonaliseres. Stortingsmeldingen bør inneholde
tydelige mål om påbud om sortering av matavfall og
plast, redusert forbrenning og nullvisjon for deponi. Det
bør også være et påbud om innsamling og kompostering
av hageavfall fra industri og i kommunene. Alle disse til
takene vil være avgjørende for at mer av ressursene som
i dag blir kastet kommer tilbake i kretsløpet.

Å sikre en bærekraftig forvaltning av naturressurser er et
grunnleggende premiss for bærekraftsmålene som hel
het. Dette delmålet må derfor ses i sammenheng med
mange av de andre målene. All produksjon, inklusive
matproduksjon, belaster miljøet gjennom råvarebruk,
produksjon, lagring, foredling/prosessering og trans
port. Det er blant annet viktig å minimere anvendelsen
av ikke fornybare ressurser, som torv, for bruk i pro
duksjon av vanlige forbruksvarer.
Det er problematisk at de store matvarekjedene går
med store overskudd mens norske produsenter møter
stadig hardere krav fra myndigheter og forbrukere. I dag
driver norske butikker med lokkepriser på enkelte varer,
for eksempel kjøtt, som skaper et feilaktig bilde av lave
priser hos forbrukeren. I forlengelsen vil dette presse
forbrukernes betalingsvilje ned, noe som vil legge mer
press på kostnadseffektivitet i produksjonen. Det er fare
for at dette vil gå på bekostning av sosiale og økologiske
hensyn.

Norge bør

Delmål 12.1

•

For å oppnå delmål 12.1 om den tiårige rammeplanen
for bærekraftig produksjon og forbruk, bør Norge lage en
nasjonal handlingsplan. En slik handlingsplan bør være
resultat av en bred og kontinuerlig innspillsprosess med
sivilsamfunnet, akademia, forskere og næringslivet. Den
må ta for seg samtlige av de nåværende hovedtema i
den tiårige rammeplanen (offentlig innkjøp, turisme,
forbrukerinformasjon, bygninger, mat, bærekraftig livs
stil og utdanning) og kartlegge hva som er oppnådd og
hva som gjenstår å gjøre. Samtlige departementer bør
delta i formulering av tiltak til handlingsplanen, og bør
bidra til gjennomføring gjennom egne budsjetter. To
hovedområder bør vies spesiell oppmerksomhet: infor
masjonsformidling og utdanning.

•

lage et forbud mot uttak, salg og bruk av torv i jord
produkter. Det bør settes et tydelig mål, datofestet
mål om utfasing, slik at næringslivet får tid til å
utvikle andre typer jordblandinger.
vedta en lov om god handelsskikk etter anbefalinger
fra NOU 2011:4 Mat, makt og avmakt.

Delmål 12.3

En tredel av all mat som produseres i verden blir aldri
spist. Etter et representantforslag fra Kristelig Folkeparti
gikk et enstemmig Storting inn for at regjeringen skulle
utrede behovet for en matkastelov, som vil pålegge
dagligvarebutikker og næringsmiddelindustri å gi bort
spiselig mat de ikke får solgt til veldedige formål, som
til sammen kaster om lag 135 000 tonn spiselig mat
hvert år. [39] Næringsmiddelindustrien, grossistene og
dagligvarebransjen har et etablert bransjesamarbeid for
å redusere matsvinnet, men dette er neppe tilstrekkelig

[39] Framtiden i våre hender 2016: Norsk matsvinn kan mette 800 000
mennesker. https://www.framtiden.no/201612137082/aktuelt/mat/norsk-mats
vinn-kan-mette-800.000-mennesker.html
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Hvis alle i verden hadde hatt forbruket til en
nordmann hadde vi trengt 2,7 jordkloder. En
tredel av all mat som produseres i verden blir
aldri spist, noe som også er et stort problem
i Norge. Etter press fra sivilsamfunnet har et
enstemmig Storting nå gått inn for å utredet
behovet for en matkastelov.

Delmål 12.5

til å nå målet om å halvere matsvinnet. Politiske regu
leringer vil, i tillegg til å redusere matsvinnet, sende et
signal til forbrukerne om at politikerne tar matsvinn på
alvor. Et slikt signal vil også kunne bidra til at forbrukere
reduserer sitt eget matsvinn.

Norge har et etisk ansvar for at de ressursene vi forbruker
går tilbake i kretsløpet. Produkter må designes slik at de
har lang levetid, enkelt kan repareres eller oppgraderes.
Etter kassering må produktet være enkelt å resirkulere.
At mange forbruksprodukter har kort levetid, og at det
i mange tilfeller ikke lønner seg økonomisk å reparere
ting, fører til overforbruk. Derfor må det gjøres enkelt og
lønnsomt å reparere ting.

Norge bør
•
•

innføre en matkastelov og andre nødvendige tiltak
for å redusere matsvinn;
se på hvordan matsentraler kan etableres flere
steder i landet, og andre tiltak for å styrke leddene
som omfordeler mat til trengende.

Norge bør
•
•
•
•

Delmål 12.4

Den norske prioritetslisten inneholder 33 stoffer og stoff
grupper der målet er full stans i utslippene innen 2020.
For flere av stoffene på prioritetslisten er virkemidlene
alt for svake til å nå 2020-målet. Å innføre særnorske for
bud mot miljøgifter er juridisk komplisert, men å innføre
avgifter er enklere. En høy avgift på alle produkter som
inneholder prioriterte miljøgifter vil oppmuntre for
brukere til å velge de mest miljøvennlige alternativene.
Produktgrupper som kan inneholde prioriterte miljøgif
ter omfatter blant annet elektronikk, klær og tekstiler,
vaskemidler, byggevarer og kosmetikk.

Delmål 12.6

For å oppnå bærekraftsmålene er det nødvendig med
samarbeid mellom myndigheter, privat sektor og sivil
samfunn. Investeringer og næringssatsing er avgjørende
for økonomisk vekst og innovasjon. Men for at invest
eringer og næringssatsinger skal være bærekraftige må
det sikres at det tas hensyn til både mennesker og miljø.
Kvinner er en viktig målgruppe, både som arbeidskraft,
forvaltere av eiendom og endringsaktører i sine lokal
samfunn. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og
menneskerettigheter er ikke bindende, men gjennom
den norske Handlingsplanen for disse har Regjeringen
oppfordret til at prinsippene bør følges av alle norske
selskaper.

Norge bør
•

innføre null merverdiavgift på reparasjoner;
øke merverdiavgiften på fysiske varer;
innføre strengere krav til levetid på produkter;
pålegge alle kommuner å legge til rette for reparasjon
og ombruk.

innføre en særavgift på produkter som inneholder
prioriterte miljøgifter.
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Norge bør

Norge bør

•

•
•

•

•

utvide kravene til rapportering for selskaper som
mottar ulike statlige, norske støtteordninger, for å
sikre en ansvarlig drift. Rapporteringen må inkludere
bred, ikke-finansiell rapportering, inkludert hvordan
selskapenes virksomhet bygger opp under mål
på menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.
Rapportene skal utformes slik at resultatene er
sammenlignbare og kan vise utvikling over tid innad
i selskapet, og mellom ulike selskap. Videre skal
land-for-land-rapporteringen integreres.
kreve en grundig aktsomhetsvurdering fra selskap
ene, basert på FNs veiledende prinsipper for
nærings
liv og menneskerettigheter, og av det
aktuelle prosjektet, når selskap søker om støtte for
å etablere seg i utviklingsland. Her må også kjønns
perspektivet tas eksplisitt inn. Vurderingen skal
legges til grunn for tildeling og inngå i grunnlaget for
årlig resultatrapportering. Det må få konsekvenser
for selskapene dersom målene ikke nås.
sørge for at delvis statseide selskaper instrueres om
å påse at bærekraftshensyn blir tatt gjennom hele
verdikjeden, og at de rapporterer regelmessig på
framskritt på dette området.

innføre en etikklov;
innta en ledende rolle internasjonalt i arbeidet
for å få på plass et forpliktende rammeverk for at
flernasjonale selskaper og finansielle institusjoner
skal beskytte miljøet og respektere menneskerettig
heter. Eksempelvis bør Norge støtte den pågående
prosessen der man utreder muligheten for å opprette
en bindende internasjonal traktat om næringsliv og
menneskerettigheter (se også punkt 8.8).

Delmål 12.c

Hvis Norge og verden skal nå målene om å holde
temperaturøkningen under to grader – helst 1,5 – må
Norge la store deler av våre fossile energiressurser
ligge i bakken. Norge subsidierer indirekte oljeutvinning
blant annet gjennom leterefusjonsordningen. Å bevilge
penger til kartlegging av petroleumsforekomster sender
et tydelig signal om at Norge ikke akter å ta sin del av
ansvaret for å redusere globale klimagassutslipp. Når
vi vet vi ikke kan hente opp denne oljen og samtidig
overholde internasjonale klimaforpliktelser, er det
uhensiktsmessig å sette av disse pengene.

Norge bør

Delmål 12.8

•

Lave lønninger, overtidspress, dårlig sikkerhet og fagforeningsknusing preger store deler av vareproduksjo
nen for verdensmarkedet i Sør. Problemene er struk
turelle og vedvarende. Selv om problemene har vært
kjent i mange år, har merkevareselskaper og importører
som opererer i Norge igangsatt forholdsmessig få
effektive tiltak for å møte disse utfordringene. For å sikre
åpenhet har enkelte klesbedrifter etter press valgt å
offentliggjøre informasjon om hvilke underleverandører
de bruker, men dette er de ikke forpliktet til, og det er få
aktører som velger det. Bevisste forbrukere har dermed
ikke rett til å kreve innsyn i hvor eller hvordan plaggene
er laget. Lov om rett til miljøinformasjon, som bygger på
Århus-konvensjonen, har som formål å sikre allmenn
heten rett til miljøinformasjon. En tilsvarende lov for
etikkfeltet er under utredning. Etikkloven vil kunne
sikre allmennheten informasjon om for eksempel hvor
en vare er produsert og hva slags arbeidsforhold den er
produsert under.
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eliminere de indirekte subsidiene til petroleumsindustrien.

Slik bidrar
sivilsamfunnet
Norsk sivilsamfunn bidrar til å oppnå mål 12 blant annet gjennom
holdningsskapende arbeid, ved å være en kilde til informasjon
og kunnskap for norske forbrukere, og ved å fremme og jobbe
for støtte for politiske tiltak som kan være med på å vri forbruks
mønster og produksjonsmåter i en mer bærekraftig retning.

Kampanje for redusert soyaforbruk (mål 12.2, Spire)
Spires kampanje og rapport Soyalandet satte i 2014 og 2015
søkelys på Norges avhengighet av importert soya fra Brasil, og
beskrev konsekvensene av dette både i produksjonslandet og i
Norge. Målet med kampanjen var blant annet at mer av norsk
mat skal produseres på norske ressurser. Kampanjen fikk mye
oppmerksomhet, og bidro til økt debatt og bevissthet om import
av fôrråvarer. Kraftfôrforbruket hos norske kyr gikk ned i 2016
som følge av økt debatt om temaet.[40]

Kampanje for matkastelov (mål 12.3, Framtiden i
våre hender)
I 2016 gjennomførte Framtiden i våre hender en kampanje for å
få innført en matkastelov i Norge, som pålegger dagligvarekjeder
og næringsmiddelindustrien å gi bort spiselig mat de ikke får
solgt til veldedige formål. Kampanjen fikk bred medieomtale
og sterk støtte blant publikum og politikere. Resultatet ble at et
enstemmig Storting i januar 2017 vedtok å utrede behovet for en
matkastelov.

Ta vare på det du har (mål 12.5, Naturvernforbundet)
Bruk- og kast-samfunnet skaper store utfordringer: Søppel,
ressursforbruk, forurensing og kjøpepress. Det er bakgrun
nen for Naturvernforbundets prosjekt Ta vare på det du har
(www.tavarepadetduhar.no), som gir en oversikt over hvor man
kan få reparert møbler, klær, sykler og andre produkter. Nett
siden gir også en rekke tips til hvordan man kan reparere ting
selv. Parallelt jobber Naturvernforbundet politisk for å gjøre det
mer lønnsomt å ta vare på de tingene man har framfor å kjøpe
nytt.
[40] Klassekampen, 24. februar 2016.
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Mål 13:
Bekjempe klimaendringer og
konsekvensene av disse

Disse bidro:
Forum for utvikling og miljø, Kirkens Nødhjelp,
Regnskogfondet, WWF Verdens naturfond
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Delmål
13.1
Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg
klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land
13.2
Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk,
strategier og planlegging på nasjonalt nivå
13.3
Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å
motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av
klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt
styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette

13.a
Gjennomføre forpliktelsene som de utviklede
landene som er part i FNs rammekonvensjon
om klimaendring, har påtatt seg for å nå
målet om i fellesskap og innen 2020 å skaffe
100 milliarder dollar per år fra alle kilder for å
møte utviklingslandenes behov for å innføre
hensiktsmessige klimatiltak og gjennomføre dem
på en åpen måte, og fullt ut å operasjonalisere Det
grønne klimafondet ved at fondet snarest mulig
tilføres kapital
13.b
Fremme ordninger for å styrke evnen til
effektiv planlegging og forvaltning knyttet til
klimaendringer i de minst utviklede landene og små
utviklingsøystater, blant annet med vekt på kvinner
og ungdom samt lokale og marginaliserte samfunn

* I erkjennelsen av at FNs rammekonvensjon om klimaendring
er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for
forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.
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Innledning

Klimaendringene truer vårt livsgrunnlag. Norge var
blant de første som ratifiserte den globale klima
avtalen fra Paris. Den forplikter alle land til å holde
den globale temperaturøkningen “godt under 2°C og
etterstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5°C”.
De mangelfulle klimamålene som verdens land har
meldt inn til Parisavtalen [41] fører oss imidlertid heller
i retning av mer enn tre graders oppvarming, som vil
være katastrofalt for mennesker og natur.[42]

I følge Parisavtalen skal alle land revidere sitt klima
mål innen 2020. Dette er en anledning til å trappe målet
opp til et nivå som samsvarer med Norges rettferdige
andel av de globale utslippskuttene som er nødvendige
for å begrense global oppvarming til 1,5–2°C. Denne an
delen er det mulig å regne ut, slik Kirkens Nødhjelp har
gjort sammen med Stockholm Environment Institute
og Act Alliance [43]. Siden Norge er et rikt og høyt utviklet
land, samt har hatt relativt høye utslipp fra 1990, har
Norge både ansvar og kapasitet som langt overgår vår
andel av verdens befolkning. I følge hovedscenarioet i
rapporten ville Norges rettferdige andel kutt innen 2020
være 300 prosent av nivået i 1990, og 585 prosent innen
2030.
Ettersom det ikke er mulig for Norge å kutte mer
enn 100 prosent nasjonalt, og det i praksis heller ikke
er mulig å kutte alle klimagassutslipp, er Norge nødt
til å finansiere omfattende utslippskutt i andre land i
tillegg til ambisiøse utslippskutt nasjonalt. Hvor mye det
kommer til å koste avhenger av prisen på utslipps
kuttene. Tallene fra Kirkens Nødhjelps rapport gjelder
for togradersmålet, men med Parisavtalens mål om
å strekke seg etter 1,5°C, sier det seg selv at innsatsen
må trappes opp, spesielt gjennom klimafinansiering (se
under).

Derfor trenger vi en global klimadugnad, med et raskt
skifte til bærekraftig, fossilfri utvikling i alle land, sam
tidig som vi stanser ødeleggelsen av verdens skoger og
andre viktige økosystemer.
Utviklingsland og mellominntektsland har rett til ut
vikling, fattigdomsreduksjon og til trygghet fra ekstrem
vær og andre negative konsekvenser av klimaendring.
Derfor må vi bryte sammenhengen mellom økonomisk
vekst og utslipp av klimagasser. Hvis verdens fattige
land og mellominntektsland også baserer sin utvikling
på fossil heller enn fornybar energi, vil det ikke være
mulig å nå verken bærekraftsmål 13 eller Parisavtalens
mål. Rike land må gå foran og redusere sine klima
gassutslipp raskt og kraftig, for å vise at utvikling basert
på fornybar energi og energieffektivisering er både
gjennomførbart og fordelaktig. Samtidig må de bidra
med omfattende pengestøtte og teknologioverføring til
utviklingsland.

[41] Paris-avtalen (UNFCCC) 2016. http://unfccc.int/files/essential_background/
convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
[42] FNs klimapanel (IPCC) 2014: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation,
and Vulnerability. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/
ar5_wgII_spm_en.pdf
[43] Act Alliance, Kirken Nødhjelp og Stockholm Environment Institute, 2014.
Norway’s fair share of an ambitious climate effort. https://www.sei-international.
org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-KN-2014-Norwaysfair-share.pdf
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Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Klimaendringene truer
livsgrunnlaget. Fortsetter dagens
utvikling vil oppvarmingen bli over
3 grader. Det vil få katastrofale
konsekvenser for mennesker,
dyr og økosystemer. Norge har
mange gode planer, men mangler
gjennomføringsevne. Mens våre
naboland kutter utslipp fortsetter
våre å øke år for år.

Norges
rapportering
på mål 13
I rapporteringen om bærekraftsmålene i Nasjonal
budsjettet skriver regjeringen om mål 13 at Norge i følge
OECD er “blant de land som har de høyeste avgiftene
på fossil energi”, at “bruk av virkemidler har over tid
hatt betydelig effekt på utslipp av klimagasser i Norge”,
samt at “Norge er blant landene som har lavest utslipp
av klimagasser per produsert enhet” (Meld. St. 1 (2016
–2017) Nasjonalbudsjettet 2017, side 154–155.). Regje
ringen nevner ikke at de samlede norske klimagass
utslippene økte mellom 2014 og 2015, at Norge har blant
de høyeste utslippene per person i Europa, og at vi med
våre nåværende tiltak er langt fra å nå målet.

Om klimafinansiering rapporterer regjeringen at Norge
siden 2009 har “bidratt med om lag 17 mrd. kroner til
tiltak for å redusere avskoging i utviklingsland” og at
“Regjeringen har besluttet å fortsette dette programmet
fram mot 2030”. Man unngår derimot å si at regjeringen
i statsbudsjettet for 2017 kun foreslår en bevilgning på
2,8 milliarder kroner til den internasjonale klima- og
skogsatsingen, mens klimaforliket fra 2008 satte ambi
sjonsnivået på tre milliarder kroner årlig. Dette målet
har ikke regjeringen nådd de siste årene. Bevilgningene
til klima- og skogsatsingen er heller aldri blitt inflasjons
justert, og dette betyr at den reelle innsatsen gradvis
reduseres. Prisjustering av klimaforlikets ambisjonsnivå
tilsvarer 3,5 milliarder 2016-kroner.
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Anbefalinger
De negative innvirkningene av klimaendring vil få
konsekvenser for alle deler av verden inkludert norsk
samfunnsliv. Derfor må tilpasning til de endringene vi
ikke lenger kan unngå innarbeides i Norges nasjonale og
lokale planarbeid, og i Norges internasjonale innsats.

for kvotehandel innen EU (ETS), både i kvotepliktige
sektorer (industri, petroleum) og ikke-kvotepliktige
sektorer (transport, landbruk, bygg og anlegg). Både
nåværende og tidligere norske regjeringer har uttalt at
man regner med i stor grad å benytte seg av slike såkalte
fleksible mekanismer, altså delvis kjøpe seg fri fra kravet
om å gjøre omstilling i Norge, gjennom å finansiere
utslipps
reduksjoner for eksempel i andre land. Hva
Norges klimamål vil bety for omstilling og utslippskutt i
Norge er derfor fortsatt høyst uklart.
Det blir en stor utfordring for Norge å nå klimamålene
vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen og bære
kraftmålene. Det er likevel avgjørende at vi kutter ut
slipp og sikrer omstilling også innenlands. Det har vært
ført en aktiv klimapolitikk i landet på en del områder,
for eksempel gjennom innføringen av CO2-avgift og del
takelse i EUs ETS, satsingen på elbiler og testanlegget for
karbonfangst- og lagring (CCS).
Norsk landbasert industri har respondert positivt på
statlige reguleringer, CO2-avgift og tilknytningen til ETS,
mens utslipp fra olje- og gassutvinning og veitrafikken
økte med henholdsvis 83,3 prosent og 32,6 prosent fra
1990 til 2015 [44]. For at vi skal kunne redusere våre ut
slipp raskt nok, og i tilstrekkelig omfang til å nå de mål
vi allerede har forpliktet oss til, må arbeidet for å redu
sere utslipp intensiveres, spesielt fra transportsektoren
og petroleumsindustrien. Det vil være illusorisk å tro
at norsk olje og gassutvinning kan vokse i årene som
kommer. FNs klimapanel har slått fast at de fleste
utslippsscenarier medfører reduserte inntekter fra kull
og olje for de fleste storeksportører. [45] En banebrytende
rapport utgitt av amerikanske organisasjoner og tanke
s
mier i 2016 konkluderer med at utslippene fra de
reservene av kull, olje og gass som i dag er under ut
vinning i seg selv er nok til å forårsake global oppvarming
på over 2°C. [46] Om vi tar kull ut av beregningen, hindrer
det likevel ikke global oppvarming på over 1,5°C. Det er
rett og slett ikke plass i verdens karbonbudsjett til de
potensielle utslippene fra Norges olje- og gassreserver.

Delmål 13.1
Norge bør
•

•

•

utarbeide beredskapsplaner for å takle ekstrem
vær, avlingssvikt og andre konsekvenser av klima
endringer, og beredskapsetatene må få de ressurs
ene de trenger for å takle utfordringene;
bidra internasjonalt til kapasitetsbygging, systemer
for tidlig varsling og forsikringsordninger for å gjøre
utviklingsland bedre rustet til å håndtere både pluts
elige ekstremvær og klimaskader som skjer over lang
tid;
bidra til å styrke forskning, institusjonell infrastruktur
og finansieringsmekanismer slik at utviklingsland
kan utvikle klimasmart landbruk i stor skala.

Delmål 13.2

Norge har mange mål, men viser ofte mangel på gjen
nomføringsevne. Ifølge klimaforliket skal nasjonale
utslipp reduseres med 30 prosent sammenlignet med
1990 innen 2020, og Norge skal være klimanøytralt
innen 2030. Gjennom Parisavtalen er Norge forpliktet til
40 prosent utslippskutt innen 2030. Dette er basert på
togradersmålet, og gir, sammen med nåværende norsk
politikk, liten grunn til å tro at Norge prøver å “strekke
seg etter 1,5°C”, slik vi har skrevet under på.
Norge planlegger å bli del av EUs klimaregime, med
felles oppfyllelse av et mål for 2030. Som en del av
forhandlingene om dette bør Norge jobbe for at EU
forsterker sitt mål til å være i tråd med 1,5–2°C. EUs
samlede utslipp skal reduseres med om lag 40 pro
sent innen 2030, i forhold til 1990. EUs system åpner
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Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Klimaendringene skjer nå og skaper allerede
massive problemer for folk over hele kloden.
Folket i landsbyen Gerbile, Etiopia ble våren 2016
først rammet av tørke, så flom. Ekstremvær truer
livsgrunnlaget stadig flere steder.

industri til fornybar energi vil være svært lønnsomt, på
både kort sikt, og spesielt på lang sikt. Dersom SPU får
investere inntil 5 prosent av sin portefølje direkte i uno
tert infrastruktur for fornybar energi vil det ha enorme
klimagevinster. WWF har regnet ut at det kan gi utslipps
kutt som tilsvarer 35 ganger Norges årlige utslipp.[50] I
tillegg kommer gevinsten av at flere investorer vil velge
å følge etter.

Nasjonale utslipp har vokst mellom 2014 og 2015[47]
og mye på grunn av petroleumsnæringen har Norge i
dag omtrent dobbelt så store utslipp per person som
sine naboland. CICERO har beregnet at statsbudsjettet
for 2017 innebærer kutt av 200 000 tonn CO2 i ikkekvotepliktig sektor, mens det kreves kutt på 800 000
tonn per år for å nå de nåværende forpliktelsene i
Parisavtalen.[49]
Om man gjør seg for avhengig av kvotehandel og
fleksible mekanismer, risikerer man å skape et inntrykk
av at vi i Norge ikke trenger å legge om. Norge, med
sin enorme petroleumsbaserte rikdom, har imidlertid
både et stort moralsk ansvar for å omstille seg raskt og
kutte utslipp, og en god mulighet til å skape nye verdier
og ikke minst nye arbeidsplasser for eksempel innen
fornybar energi. Derfor foreslår vi satsing på blant annet
havvind og solenergi, der lønnsomheten har økt drastisk
det siste året.
Norges antagelig kraftigste verktøy for klimafinans
iering og et globalt grønt skifte er Statens pensjonsfond
utland (SPU); verdens største statlige investeringsfond.
Prinsippene det styres etter har en viktig signaleffekt
i verdens investormiljøer. Med et nytt mandat til å
investere i unotert infrastruktur, som reduserer utslipp
og bidrar til en klimatrygg framtid, inkludert fornybar
energi, ville SPU være med å drive teknologiutviklingen
framover og prisene på fornybar energi ned. Det er også
svært sannsynlig at en dreining av investeringer fra fossil

[44] SSB, 2016: Utslipp av klimagasser, 1990–2015, endelige tall. https://www.
ssb.no/klimagassn
[45] FNs klimapanel, 2014: Climate Change 2014 Synthesis Report – Summary
for Policymakers. https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/
AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
[46] Oil Change International m.fl., 2016: The Sky’s Limit: Why the Paris climate
goals require a managed decline of fossil fuel production. http://priceofoil.org/
content/uploads/2016/09/OCI_the_skys_limit_2016_FINAL_2.pdf
[47] Klima- og miljødepartementet, 2016. Prop. 1 S, KLD, 2016–2017. https://
www.regjeringen.no/contentassets/c2c15072d804414d8f9147c74916c72c/
nn-no/pdfs/prp201620170001klddddpdfs.pdf
[48] http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC
[49] CICERO Senter for klimaforskning, 2016. Klimaeffektene av
partienes budsjettforslag. http://www.cicero.uio.no/no/posts/klima/
klimaeffektene-av-partienes-budsjettforslag
[50] WWF 2017: Slik kan Oljefondet kutte 35 ganger Norges klimautslipp.
http://www.wwf.no/dette_jobber_med/miljopolitikk_og_lovverk/
statens_pensjonsfond_utland_/?53025/
Slik-kan-Oljefondet-kutte-35-ganger-Norges-klimautslipp
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Norge bør
•

•

•

•

•

lage planer for verdiskapning og sysselsetting i andre
sektorer enn olje og gass. Et økt utvinningstempo
på norsk sokkel, slik det legges opp til gjennom ut
lysningen av 24. konsesjonsrunde, er ikke i tråd med
Norges og verdens klimamål.
avvikle bevilgninger til ny letevirksomhet på norsk
sokkel. Dagens petroleumsskatteordning premierer
oljeleting i verdifulle og sårbare områder. Dette er
fossile investeringer som vil bli ulønnsomme om
vi skal nå målene Norge er forpliktet til. Avvikling
støttes i anbefalingene fra regjeringens ekspert
utvalg for grønn konkurransekraft[51] og Grønn skatte
kommisjon [52]. Norge må slutte å ta denne risikoen
på vegne av oljeselskapene.
vedta tydelige utslippsmål. Den norske klimaloven
som skal vedtas våren 2017 må bli et viktig styrings
verktøy for å redusere utslipp i Norge. Den må
inneholde tydelige mål på hvor store utslipp som
er tillatt fra norsk territorium i år 2030 og 2050, delt
opp i tallfestede tiårige delmål (karbonbudsjetter)
og som følges opp med handlingsplaner for hvordan
utslippskuttene skal nås i fire-femårsperioder i de
ulike sektorene. Hvert statsbudsjett må vise hvordan
budsjettet påvirker norske utslipp. Det må innføres
et system som sikrer uavhengig faglig kontroll av
hvorvidt eksisterende virkemidler er tilstrekkelige for
å nå de satte målene.
gi SPU mandat til å investere direkte i fornybar
energi, som solparker og vindenergianlegg, heller
enn bare i aksjer, og på den måten bidra til utslipps
kutt, til å drive teknologiutviklingen framover og
prisene på fornybar energi ned.
øke CO2-avgiften på bensin og diesel samtidig som
fossilfrie transportløsninger prioriteres. Regjeringen

•

•

har lagt vekt på transportsektorens bidrag for å nå
klimamålene for 2030. Skattemyndighetene kan her
legge til rette for at folk tar klimavennlige valg ved
å premiere løsninger med lite utslipp og gjør det
dyrere å forurense. Særlig må Norge bygge ut et
moderne jernbanenett, med bedre forbindelser til
resten av Skandinavia og Europa.
sikre teknologistøtte til pilotprosjekter og en
insentivordning til å utvikle havvind og annen marin
fornybar energi i norske farvann. Havvind er et om
råde hvor Norge har konkurransefortrinn og et godt
ressursgrunnlag, men hvor vi mangler et marked der
norske løsninger kan testes og kvalifiseres til inter
nasjonale anbudskonkurranser.
utarbeide en strategi som legger til rette for utvikling
av et hjemmemarked for solenergi, og for at norske
leverandører og næringsaktører får posisjonert seg i
et globalt marked.

Delmål 13.3
Norge bør
•

•
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gjennomføre utdanning og informasjonskampanjer
for å sikre at Norges innbyggere, spesielt de yngre,
forstår utfordringene som klimaendringene skaper,
hva som kreves av tiltak og tilpasninger, og hvilke
internasjonale forpliktelser Norge har. Dette må ikke
kun overlates til en mer eller mindre tilfeldig offentlig
mediedebatt, som mange mennesker ikke tar del i.
lyse ut offentlige midler til ideelle organisasjoner som
ønsker å bidra til økt kunnskap om klimaendringene,
tilpasning, og hvordan den enkelte og institusjoner
kan bidra.

Delmål 13.a

trappes opp. Norge må bidra til at de fattigste landene
i verden kan tilpasse seg klimaendringene, og dette må
bli en vesentlig del av Norges klimafinansiering. Det er
viktig at offentlige penger også går til dette, ettersom
privat finansiering av klimatiltak i de fattigste landene
fortsatt i hovedsak går til utslippskutt. Norge må derfor
være en pådriver for at både utslippskutt og klima
tilpasning i fattige land blir finansiert. Fordelingen
mellom disse to bør være lik, med tilnærmet 50 prosent
til begge, og i tillegg må midlene gjøres tilgjengelige for
lokale aktører. I følge Parisavtalen skal man etterstrebe
balanse mellom tilpasning og utslippskutt i klima
finansieringen, men i veikartet for klimafinansiering
som Norge og andre rike land la fram på klimatopp
møtet COP22 i 2016 går kun en femtedel av midlene til
tilpasning[53].

Gjennom Paris-avtalen og bærekraftsmålene plikter rike
land som Norge å bistå utviklingsland med finansiering
av både utslippsreduserende tiltak og tilpasning. Dette
er også et vilkår for at mange utviklingsland skal klare
å gjennomføre de nasjonale planene de har meldt til
Parisavtalen. Fra 2025 skal rike land være underlagt
et nytt, kollektivt mål for klimafinansiering som skal
representere en opptrapping av 2020-nivået. Klima
finansieringen skal komme i tillegg til allerede eksis
terende bistand, oppskaleres over tid, og være balansert
mellom utslippsreduksjoner og tilpasning. Norge må
derfor legge friske penger på bordet i tillegg til dagens
klima- og miljøbistand, og trappe den opp betydelig de
neste årene. Nivået må gjenspeile en rettferdig byrde
fordeling, basert på Norges økonomiske kapasitet og
historiske ansvar.
I dag regnes klimafinansiering som en del av Norges
bistand, selv om Parisavtalen forplikter rike land til
å øke sin klimafinansiering i tillegg til eksisterende
forpliktelser. For å sikre at det er nok penger til å real
isere bærekraftsmålene, må Norges klimafinansiering
framover komme i tillegg til den eksisterende forplikt
elsen på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til
bistand. Innen 2025 må Norge trappe opp sitt bidrag
til internasjonal klimafinansiering til 1 prosent av BNI,
samtidig som tradisjonell bistand opprettholdes på 1
prosent. Som forklart tidligere er Norge nødt til å betale
for utslippskutt i andre land, uten at dette kompenserer
for utslipp i Norge (offsetting), om vi skal bidra med vår
rettferdige andel av dugnaden.
Finansiering av tilpasning til de konsekvensene
av klimaendring som vi ikke lenger kan forhindre må

Norge bør
•

•

vise en tydelig intensjon om å trappe opp klimafinan
sieringen til 1 prosent av BNI innen 2025 i forbindelse
med innmelding før 2020 av et oppdatert nasjonal
klimamål for 2030. Samtidig må tradisjonell bistand
opprettholdes på 1 prosent, slik at klimafinansiering
kommer i tillegg til bistandsbudsjettet.
bekrefte at Det grønne klimafondet (GCF) og Til
pasningsfondet skal være viktige kanaler for norsk
klimafinansiering, før og etter 2020, og at Tilpas
ningsfondet må få tjene Parisavtalen. Norge må
holde løftet om 400 millioner kroner pr år til GCF, og
tre milliarder kroner per år til REDD+ i utviklingsland.
Det bør være lik fordeling mellom bevilgninger til
tilpasning og til utslippsreduksjoner.

[51] Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft 2016. Grønn
konkurransekraft. http://www.gronnkonkurransekraft.no/files/2016/10/
Strategi-for-grprosentC3prosentB8nn-konkurransekraft.pdf
[52] Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 2015. NOU 2015:15:
Sett pris på miljøet.
https://www.regjeringen.no/contentassets/38978c0304534ce6b
d703c7c4cf32fc1/no/pdfs/nou201520150015000dddpdfs.pdf
[53] Australia 2016: Roadmap to US$ 100 Billion. http://dfat.gov.au/
international-relations/themes/climate-change/Documents/climate-finance-ro
admap-to-us100-billion.pdf
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Slik bidrar
sivilsamfunnet
Hindrer avskoging i Uganda (Caritas Norge)
Caritas har gjennom sitt program i Uganda bidratt til utslipps
reduserende tiltak ved at lokalbefolkningen har begynt å plante
trær og bruke energibesparende ovner. Ovnene lages av lokalt
tilgjengelige materialer som jord, vann og bananplanter. De
reduserer bruken av ved med 50 prosent sammenlignet med
de tradisjonelle ovnene. Dette er et viktig tiltak for å hindre av
skoging. Målgruppen for programmet er 6 000 småbønder.

Klimatilpassing av urfolksjordbruk
(Regnskogfondet)

Foto: UN Photo/Mark Garten

I 2010 brant 10 prosent av urfolksterritoriet Xingú (TIX) i Mato
Grosso i Brasil ned. Det har vært en betydelig økning i antall
branner de siste 15 årene. Dette skyldes at klimaet blir varmere
og skogen tørrere, blant annet på grunn av avskogingen rundt
TIX. Xingúindianere, som utgjør hele 16 ulike folkegrupper,
jobber for å hindre skogbrann. Dette gjør de ved å endre egne
metoder for småskala landbruk der man tradisjonelt har brukt
ild på små åkerlapper, samt at de i samarbeid med myndig
hetene organiserer egne brannkorps. Et varmere og tørrere
klima har også endret dyr og planters atferd, og dyr har ødelagt
avlinger før innhøstingen. For å motvirke dette jobber urfolk
med å utvikle nye jordbruksmetoder i sine forvaltningsplaner,
for eksempel for å vite når det skal plantes, samt dokumentere
endringer for å forstå bedre hvordan naturen påvirkes. Med
støtte fra samarbeidspartnere skoleres de om klima og deltar i
ulike fora på nasjonalt nivå for å påvirke myndighetenes klima
forpliktelser. De støttes av Norge gjennom Regnskogfondet.
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Mer bærekraftig forvaltning av SPU
(WWF Verdens naturfond)
WWF har siden 2013 jobbet for et mer bærekraftig Statens
pensjonsfond utland. Grunnlaget for dette arbeidet har vært
nyskapende analyser, konkrete forbedringsforslag og lobby
virksomhet. En analyse av fondets investeringer i de 200
selskapene med størst kull-, olje- og gassreserver i verden ble
startskuddet for en stadig større offentlig debatt. Mye arbeid
ble lagt ned i å utvikle en bra tilnærming til hvordan SPU kunne
trekke seg ut av kullselskaper. Et veldig konkret forslag med de
finisjon av kriterier og framgangsmåte bidro til å vinne kampen
for å få fondet ut av kull, en stor seier for norsk sivilsamfunn.
Samtidig er det viktig at pengene fra uttrekket settes i arbeid der
de gjør nytte for seg. Derfor har WWF siden 2013 jobbet parallelt
for at SPU skal få mandat til å investere opptil 5 prosent av sin
markedsverdi i unoterte (det vil si, ikke børsnoterte) invester
inger for fornybar energi, som vind- og solkraftanlegg. Gjennom
kunnskapsløft, samarbeid med andre organisasjoner og politisk
påvirkning håper vi at dette forslaget også blir en realitet i 2017.
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Mål 14:
Bevare og bruke
hav- og marine ressurser på
en bærekraftig måte

Disse bidro:
Caritas, Forum for utvikling og miljø,
Naturvernforbundet og WWF Verdens naturfond.
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Delmål
14.1
Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere
alle former for havforurensning, særlig fra
landbasert virksomhet, herunder forurensning
forårsaket av flytende vrakrester og næringsstoffer

uregulert fiske samt unngå å innføre nye tilsvarende
subsidier, og samtidig erkjenne at en hensiktsmessig
og effektiv særbehandling og differensiert behandling
av utviklingslandene og de minst utviklede landene bør
være en integrert del av Verdens handelsorganisasjons
forhandlinger om fiskerisubsidier

14.2
Innen 2020 forvalte og verne økosystemene i havet
og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå
omfattende skadevirkninger, blant annet ved å
styrke systemenes motstandsevne og iverksette
gjenopprettende tiltak for å gjøre havene sunne og
produktive

14.7
Innen 2030 øke de økonomiske fordelene for små
utviklingsøystater og de minst utviklede landene som
følge av en bærekraftig bruk av marine ressurser, blant
annet gjennom bærekraftig forvaltning av fiskerier,
akvakultur og turistnæringen

14.3
Mest mulig begrense og håndtere konsekvensene av
havforsuring, blant annet gjennom økt vitenskapelig
samarbeid på alle nivåer

14.a
Styrke vitenskapelig kunnskap, bygge opp
forskningskapasitet og overføre marin teknologi, og
samtidig ta hensyn til kriterier og retningslinjer fra
Den mellomstatlige oseanografiske kommisjon for
overføring av marin teknologi, med sikte på å bedre
tilstanden i havet og øke det marine artsmangfoldets
bidrag til utviklingen i utviklingslandene, særlig i små
utviklingsøystater og de minst utviklede landene

14.4
Innen 2020 innføre effektive tiltak for å regulere
høsting og få slutt på overfiske, ulovlig,
urapportert og uregulert fiske samt ødeleggende
fiskemetoder, og iverksette vitenskapelig baserte
forvaltningsplaner for at fiskebestandene snarest
mulig kan gjenopprettes minst til et nivå som
kan gi best mulig bærekraftig avkastning ut fra
bestandenes biologiske særtrekk

14.b
Gi fiskere som driver småskala fiske med enkle
redskaper, tilgang til marine ressurser og markeder

14.5
Innen 2020 bevare minst ti prosent av kyst- og
havområdene, i samsvar med nasjonal rett
og folkeretten og på grunnlag av den beste
vitenskapelige kunnskapen som er tilgjengelig

14.c
Øke bevaringen og en bærekraftige bruk av
havene og havressursene ved å gjennomføre
folkerettslige bestemmelser slik de er nedfelt i FNs
havrettskonvensjon, som utgjør rettsgrunnlaget
for bevaring og bærekraftig bruk av havet og
havressursene, slik det også framgår av punkt 158 i
FN-rapporten «The Future We Want»

14.6
Innen 2020 forby visse former for fiskerisubsidier
som bidrar til overkapasitet og overfiske, avskaffe
subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og
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Innledning

Livet i havet og menneskene som er avhengige av det,
er i dag under sterkt press. Bestandene av marine arter
er redusert med nesten 40 prosent siden 1970, ifølge
WWFs Living Planet rapport fra 2016. Tre milliarder
mennesker får mer enn 20 prosent av sitt proteininntak fra fisk, og over 12 prosent av jordens befolkning
er avhengige av havet for sitt levebrød, ifølge FNs
organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Med en
voksende befolkning og et klima i endring vil presset
på havet bare øke i årene framover. Et koordinert inter
nasjonalt krafttak for å styrke forvaltningen er nød
vendig for å unngå kollaps i de marine økosystemene.
Her har Norge et komparativt fortrinn og en unik
mulighet til å gjøre en stor forskjell for livet i havet.
Norge har store produktive havområder og forvalter
fiskerier og marine økosystemer av stor global betyd
ning. Det er derfor et globalt ansvar for Norge å bevare
og forvalte disse økosystemene bærekraftig. Samtidig
innehar Norge kunnskap og ressurser til å bidra til å snu
den negative trenden globalt. Dersom Norge skal bidra
til å nå bærekraftsmål 14 vil det kreve en styrking av det
marine vernet i norske hav- og kystområder og en be
tydelig opptrapping av den norske innsatsen for bedre
havforvaltning i utviklingsland.
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Norges
rapportering
på mål 14
I rapporteringen om bærekraftsmålene i Nasjonal
budsjettet skriver regjeringen om mål 14 at:
“Norge har omfattende systemer og reguleringer for å
sikre god forvaltning av havområdene rundt våre kyster.”
Man rapporterer også at:
“Forurensningsloven regulerer alle utslipp fra nærings
virksomhet i Norge. Norske utslipp av miljøfarlige
kjemikalier til hav er sterkt redusert de siste tiårene.
Norge har etablert vernesoner i noen av de mest
sårbare områdene, og nye områder vurderes.” (Meld.
St. 1 (2016 –2017) Nasjonalbudsjettet 2017, side 155.)
De økosystembaserte forvaltningsplanene for hav
områdene og i fiskeriforvaltningen er viktige og gode
tiltak. Dog mangler vi en problematisering av at Norge
ligger langt fra delmålet om å bevare minst 10 prosent
av kystområdene innen 2020, og en plan for hvordan
man skal gå fra 1 prosent til 10 prosent på noen få år. Vi
mener også at rapporten trenger en analyse av hvordan
dumping av miljøfarlig gruveavfall i Førdefjorden – i
strid med miljøfaglige råd, og en åpning for oljeleting i
sårbare områder ved Lofoten, Vesterålen og Senja, vil
undergrave måloppnåelsen.
Regjeringen rapporterer også at Norge fremmet en
resolusjon om plastavfall og mikroplast i havet som ble
vedtatt av UNEA-2 (United Nations Environment Assem
bly of the United Nations Environment Programme),
og at Norge skal være en pådriver i det internasjonale
arbeidet for å redusere plast i havet (KLD, Prop. 1 S
2016–2017, side 37). Dette er et viktig tiltak som vi ønsker
varmt velkommen, og som bør følges opp med reguler
inger som begrenser plastforbruk og forurensning.
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Anbefalinger
Delmål 14.1

Hvert år havner over åtte millioner tonn plastsøppel i
verdenshavene. Nyere forskning peker på at verdens
havet innen 2050 vil inneholde større mengde plast enn
fisk dersom dagens forsøpling fortsetter. Innsatsen for å
stanse dette økende forurensingsproblemet må trappes
kraftig opp, både i Norge og globalt. Et styrket nasjonalt
og internasjonalt arbeid fra Norge for å redusere marin
forsøpling vil kunne ha avgjørende betydning for å
redde verdens marine økosystemer og sikre produktive
og forurensningsfrie havområder. Arbeidet mot marin
forsøpling må legge opp til et betydelig internasjonalt
samarbeid, på tvers av landegrenser og med grundig
forankring i norsk lederskap i internasjonale relevante
fora, slik som i FNs miljøprogram.
Vi savner en helhetlig tankegang når regjeringen i
stortingsmeldingen om hav våren 2017 vil jobbe for
renere hav, samtidig som den fortsetter å tillate dump
ing av gruveavfall i sjø, og i tillegg åpner opp for gruve
drift på havbunnen. Dumping av gruveavfall kveler alt liv
på store områder av havbunnen i de berørte fjordene, og
fører til at små partikler og kjemikalier sprer seg og kan
skade livet i resten av fjorden og videre ut i havet. At den
norske regjeringen i strid med internasjonal utvikling
fortsetter å legge til rette for å dumpe gruveavfall i fjord
ene er svært skadelig for det marine livet, og svekker i
tillegg Norges integritet i andre miljøspørsmål.
Det er urovekkende å se det store presset som nå,
både nasjonalt og internasjonalt, blir lagt på å åpne opp
havbunnen også for utvinning av mineraler. Inngrepene
vil skje i spesielt viktige økosystemer, som for eksempel
rundt svarte skorsteiner som blant annet finnes langs
den nordatlantiske midthavsryggen rundt Jan Mayen og
Svalbard. Dette er et av verdens mest produktive hav
områder og et svært viktig oppvekstområde for rike fiske
ressurser. Oppgraving av havbunnen, sediment
skyer,
forstyrrelse av dyreliv, toksiske effekter i vannsøylen, og
endrede hydrologiske forhold er noen av effektene disse
sårbare økosystemene kan bli utsatt for, dersom det blir
gitt løyve til mineralutvinning her. Gruvedrift har alltid
vært en næring med store miljøutfordringer knyttet til
naturinngrep og forurensing.
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Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Det haster med å redde verdenshavene. Bestandene
av marine arter er redusert med 40 prosent siden
1970 og i 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet!
Norge har kompetanse og mulighet til å gå foran
internasjonalt i dette arbeidet, mener Forum.
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«Samtidig som regjeringen i stortingsmeldingen
om hav våren 2017 slår fast at de vil jobbe for
renere hav, fortsetter den å tillate dumping av
gruveavfall i sjø, og åpner i tillegg opp for gruvedrift på havbunnen. Norge bør snu i denne saken,
mener Forum.»

Delmål 14.2

Norge bør
•

•

•

•

•

•

•

Norge har stor kompetanse, troverdighet og ressurser til
å styrke forvaltningen av våre globale marine ressurser,
rolle ved å opprette et nytt initiativ for livet i havet.
Norges arbeid med integrerte forvaltningsplaner for
havområder er verdensledende, og et viktig og av
gjørende verktøy for å sikre en langsiktig forvaltning av
marine ressurser.

innføre reguleringer som begrenser plastforbruk og
forurensning, samt ta initiativ til å erstatte dagens
oljebaserte plast med plast fra andre kilder eller
andre materialer;
bidra med kompetanse, teknologioverføring og finansiering til å styrke avfallshåndtering og øke
graden av resirkulering i utviklingsland;
følge opp bransjene som er ansvarlige for det store
tilsiget av søppel fra industrien, både landindustri
og næringsvirksomhet på havet og ved kysten,
med egne bransjeavtaler der det gis retningslinjer
for håndtering, innsamling og gjenbruk av avfall og
ødelagt utstyr;
styrke ordningen Fishing for Litter til å innbefatte alle
norske fiskefartøyer. I alle havner med fiskemottak
bør det også opprettes godkjente avfallsmottak for
søppel innsamlet av fiskerinæringen;
endre sin posisjon til dumping av gruveavfall i havet.
Slikt avfall kan utgjøre en betydelig trussel mot
marint liv i et område. Et internasjonalt forbud mot
dumping av gruveavfall i sjø vil hindre tilførsel av ny
og alvorlig forurensning til havet. Norge er et av få
land som går imot et slikt forbud.
innføre et nasjonalt forbud mot sjødeponi av rest
masser fra gruvedrift, og arbeide for at London
konvensjonens reguleringer også skal gjelde avfall
fra landbaserte kilder;
vedta et nasjonalt moratorium for gruvedrift på
havbunnen inntil miljøutfordringene med eksis
terende gruvedrift er under kontroll, i stedet for
den foreslåtte lov om mineralvirksomhet på norsk
kontinentalsokkel (side 53 i stortingsmeldingen om
hav, våren 2017). Norge bør arbeide for det samme
internasjonalt.

Norge bør
•

•

•

opprette et internasjonalt resultatbasert utviklings
initiativ for livet i havet med økosystembasert integ
rert ressursforvaltning og vern av nøkkelområder
som sentrale pilarer. Arbeidet gjennom Fisk for
utvikling bør inngå som en del av et slikt initiativ.
lovfeste det norske forvaltningsplansystemet og
bistå andre land i å implementere et slikt forvaltningssystem;
fastsettes et mål om at 15 prosent av forringede øko
systemer skal være restaurert innen 10 år, og lage en
strategi for hvordan dette skal kunne gjennomføres.

Delmål 14.3

Havforsuring er et alvorlig miljøproblem knyttet til
utslipp av karbondioksid. Så mye som 30 prosent av
havets dyreliv står i fare for å forsvinne innen 2100 om
ikke utslippene reduseres.
I sin stortingsmelding om hav våren 2017 beskriver
regjeringen FNs samarbeidsorgan for skipsfart, IMO som
en viktig institusjon for å satse på miljøvennlig skipsfart
(side 32 og 45), og framhever særlig potensialet for norsk
skipsfart og industri på dette området. Dog nevnes ikke
problematikken rundt at klimagassutslipp fra skipsfart
ikke er regulert under Parisavtalen eller inngår i lands
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Delmål 14.4

nasjonale klimaregnskap, og at IMO ikke har klart å lage
reguleringer for skipsfart i henhold til avtalen.
Siden internasjonal transport ikke har blitt pålagt
reguleringskrav under Parisavtalen er denne sektoren
også utelatt fra EUs klimamål. I dag utgjør internasjonal
luft- og skipsfart 6 prosent av de globale CO2-utslippene,
men grunnet sterk vekst og mangel på regulering, kan
de innen 2050 stå for så mye som 40 prosent av totale
globale CO2-utslipp. For skipsfart er dette tallet estimert
til 17 prosent av globale CO2-utslipp.[54] At disse sektor
ene ikke er inkludert i regnskapet for å nå målene satt i
Paris-avtalen, gjør togradersmålet vanskelig å nå. Norge
må arbeide for at internasjonal skipsfart pålegges krav
om utslippskutt i tråd med målene i Parisavtalen. Norge
har som verdens sjette største sjøfartsnasjon (målt i
verdi) et stort ansvar for å lede an i dette arbeidet.

Norge har etterhvert fått en sterk internasjonal posisjon i
arbeidet for å bekjempe fiskerikriminalitet, og bør jobbe
aktivt for å få flere viktige fiskerinasjoner til å forplikte
seg og støtte opp under en styrket internasjonal innsats
mot fiskerikriminalitet.

Norge bør
•

•
•
•

Norge bør
•

•

•

•

arbeide aktivt for å sikre en god internasjonal
overvåking av hva klimaendringene betyr for havet,
og øke kunnskapen om hvilke konsekvenser hav
forsuring har for livet i havet, og hva havet bidrar til
som karbonlager;
jobbe for å påskynde IMOs ambisjoner om utslipps
kutt, som i dag er ventet å komme først i 2023.
Ambisjonene må være i tråd med målene satt i
Parisavtalen.
fremme en global CO2-avgift i IMO som internaliserer
kostnader fra skipsfarten, enten ved å sette en avgift
på drivstoff eller en avgift på utslipp. En overnasjonal
avtale om avgifter kan regulere utslipp ved at havne
stater stiller krav til energibruk og utslipp hos fartøy,
og at fartøy må vise dokumenter på betalte avgifter
når de kommer til havn. Den bør også ha en om
fordelingsmekanisme, slik at utviklingsland ikke blir
påført merkostnader.

aktivt bruke sin rolle i UNODC for at flere viktige
fiskeri
nasjoner forplikter seg til en styrket inter
nasjonal innsats for å bekjempe fiskerikriminalitet;
styrke FAOs arbeid for å bekjempe ulovlig, urappor
tert og uregulert fiske;
styrke miljøkriminalitetkomponenten i bistandspro
grammet mot organisert kriminalitet;
arbeide for at miljøkriminalitet blir anerkjent som
alvorlig kriminalitet internasjonalt, og at fiskeri
kriminalitet inngår i miljøkriminalitetsbegrepet;
sørge for at destruktive fiskemetoder i norsk øko
nomisk sone som skader viktige bunnhabitater blir
utfaset.

Delmål 14.5

Norge har vernet under 1 prosent av sine havområder
og har langt igjen for å nå delmålet om 10 prosent
vern. Samtidig er petroleumsutvinning og gruvedrift
en økende fare for viktige områder for det marine
livet i norsk farvann. Det trengs en sterkere innsats fra
norske myndigheter for å ta vare på de unike marine
økosystemene som Norge forvalter for ettertiden. Som
en betydelig aktør i Arktis har Norge også et spesielt
globalt ansvar for den arktiske naturen, og bør jobbe for
etablering av nye arktiske verneområder.
[54] European Parliament’s Committee on Environment, Public Health and
Food Safety 2015. Emission reduction targets for international aviation and
shipping.
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Norge bør

Norge bør

•

•

•

•

•

arbeide for at det opprettes et nettverk av marine
verneområder i Arktis;
sørge for et permanent vern mot petroleumsaktivitet
i særlige verdifulle og sårbare områder som havom
rådene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, iskant
sonen og polarfronten i Barentshavet og Norske
havet, havområdet rundt Jan Mayen, Mørebankene
og Iverryggen, samt Skagerrak;
utarbeide en helhetlig marin verneplan innen ut
gangen av 2018, med mål om at 10 prosent av havområdene innenfor norsk økonomisk sone (200
nautiske mil) skal vernes;
sørge for at de 30 resterende områdene i dagens
marine verneplan (liste A) vernes snarest mulig, med
siste frist før utgangen av 2020.

•

•

Delmål 14.7

Fiskeeksport kan gi viktige bidrag til økonomien i ut
viklingsland og ekstra skatteinntekter som kan brukes
til omfordeling og fattigdomsreduserende programmer.
I tillegg kan vekst og sysselsetting i fiskerisektoren ha
positive indirekte effekter på lokal matsikkerhet og
ernæring. Flere studier viser imidlertid at økt produksjon
og handel med marine ressurser i mange tilfeller ikke har
ført til bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse.
Internasjonal handel med fisk kan generere store inn
tekter, men samtidig føre til en forverring av levekår for
lokalsamfunn og småskalaprodusenter. Lokalsamfunn
som har levd av fiske og havbruk risikerer å bli fordrevet
av industriskala operatører eller utelukket fra handel
på grunn av strenge kommersielle regler, og slik miste
tilgang til arbeid og en viktig matkilde.

•

gjennomgå sine fiskeri- og havprogrammer, inklu
dert programmer under Fisk for utvikling (Ffu), med
blikk på å styrke effekten av disse på fattigdoms
bekjempelse, matsikkerhet, ernæring, miljø og
likestilling;
gjøre de frivillige retningslinjene for land, fiskeri og
skoger (Voluntary guidelines for jord, fisheries and
forests) og prinsippene for ansvarlige investeringer
i landbruket (Principles for Responsible Investment
in Agriculture), utviklet av FNs komite for matvare
sikkerhet, førende for norske investeringer i fiskeriog havsektoren;
prioritere støtte til forskning som fokuserer på for
bedret fiskefôr (som ikke direkte konkurrerer med
mat til mennesker), genetiske egenskaper som kan
bidra til matsikkerhet og ernæring, utvikling av mer
bærekraftig akvakultur, og utvikling av hele verdi
kjeden i utviklingsland;
arbeide for at flere land ratifiserer ILO-konvensjon
188 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren.

Delmål 14.a

Norske havforskningsmiljøer har stor kompetanse.
Denne kompetansen bør aktivt brukes til å styrke kunn
skapsgrunnlaget globalt og bidra til kapasitetsbygging i
utviklingsland.

Norge bør
•

•
•
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arbeide for opprettelsen av et internasjonalt kunn
skapspanel for havet, etter modell fra FNs klimapanel
og FNs naturpanel;
videreføre programmer som EAF Nansen, og legge til
rette for økt faglig samarbeid innen havforskning;
styrke arbeidet med å kartlegge og overvåke hav
bunnen i norske hav- og kystområder gjennom en
økt satsing på programmet MAREANO.

«Siden internasjonal transport ikke har blitt
pålagt reguleringskrav under Parisavtalen er
det også utelatt fra EUs klimamål, selv om
sektorene kan stå for så mye som 40 prosent
av verdens totale CO2 utslipp i 2050. At luftog skipsfart ikke er inkludert i regnskapet gjør
togradersmålet vanskelig å nå.»
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Slik bidrar
sivilsamfunnet
WWF og Aker BioMarine fikk på plass
miljøsertifisert krillfiske
WWF Verdens naturfond har arbeidet med flere næringslivs
aktører for å sikre bærekraftige fiskerier globalt. Sammen med
Aker BioMarine har organisasjonen fått på plass en bærekrafts
sertifisering etter Marine Stewardship Council (MSC) av krillfisket
ved Antarktis. Økosystemet rundt Antarktis er sårbart. WWF har
lenge vært bekymret over at vi vet for lite om hvilken påvirkning
krillfisket har på økosystemet og har etterlyst mer forskning.
Men forskning i Antarktis er svært krevende og dyrt. Som et
svar på dette og eget behov for å sikre at selskapet ikke har en
negativ påvirkning på økosystemet, etablerte Aker BioMarine et
eget forskingsfond, samtidig som at Aker biomarine også stiller
fiskefartøyene til disposisjon for forskere. Samarbeidet førte
også til opprettelsen av ARK – en næringsorganisasjon som skal
bidra til ansvarlig fiske i Antarktis.

Bærekraftig akvakultur (Norges Vel)
Det Kongelige Selskap for Norges Vel har støttet utviklingen
fra yngel til marked for bærekraftig oppdrett av tilapia på
Madagaskar. Dette var organisert gjennom en samvirkestruktur
på Madagaskar, basert på Aquaculture Stewardship Council sine
retningslinjer for Tilapia-oppdrett (blant andre utviklet av WWF).
Produsentene og samvirkemedlemmene tjener over minimum
sinntekten og utvikler produksjonen videre – basert på styrket
kompetanse innen bærekraftig produksjon og forrestnings
utvikling (lønnsom produksjon, organisering, markedsretting,
effektivisering, arbeidsforhold, og strategisk planlegging). Lokalt
tilpasset næringsutvikling i hele produksjonskjeden fra vann til
bord fremmer fattigdomsbekjempelse og økte sunne marine
proteiner til befolkningen lokalt, samtidig som det bevarer det
eksisterende biologiske mangfoldet, og økonomisk og sosio
kulturell bærekraft og utvikling. De positive erfaringene brukes
for tiden for oppstart av en bærekraftig tilapia-pilot, støttet av
Norge i Mosambik.
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Mål 15:
Beskytte, gjenoppbygge og fremme
bærekraftig bruk av jordas økosystemer,
sikre bærekraftig forvaltning av skog,
trygge artsmangfoldet, bekjempe
ørkenspredning og stoppe og
reversere erosjon.

Disse bidro:
Forum for utvikling og miljø, Naturvernforbundet, Regnskogfondet, Sabima,
Utviklingsfondet, WWF Verdens naturfond.
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Delmål
15.1
Innen 2020 sikre bevaring, gjenoppretting
og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte
økosystemer og tjenester som benytter seg av disse
økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig
skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar
med forpliktelser i henhold til internasjonale avtaler

15.7
Treffe umiddelbare tiltak for å stanse krypskyting
og ulovlig handel med vernede plante- og dyrearter
og håndtere både tilbuds- og etterspørselssiden ved
handelen med ulovlige produkter fra viltlevende dyr
15.8
Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og
spredning av fremmede arter og for i betydelig grad
å redusere fremmede arters påvirkning på land- og
vannbaserte økosystemer, samt kontrollere eller
utrydde prioriterte miljøfremmede arter

15.2
Innen 2020 fremme gjennomføring av en bærekraftig
forvaltning av all slags skog, stanse avskoging,
gjenopprette forringede skoger og i betydelig grad
øke skoggjenreising og nyplanting på globalt nivå

15.9
Innen 2020 innarbeide prinsipper om økosystemer
og biologisk mangfold i nasjonale og lokale
planleggings- og utviklingsprosesser, strategier for
fattigdomsreduksjon samt regnskaper

15.3
Innen 2030 bekjempe forørkning, gjenopprette
forringet land og dyrkingsjord, herunder
landområder som er rammet av forørkning, tørke
og oversvømmelser, og arbeide for en verden uten
landforringelse

15.a
Skaffe til veie og oppnå en betydelig økning i finansielle
ressurser fra alle kilder med sikte på bevaring og
bærekraftig bruk av biologisk mangfold og økosystemer

15.4
Innen 2030 sikre bevaring av økosystemer i
fjellområder, herunder deres biologiske mangfold,
slik at de skal bli bedre i stand til å yte viktige bidrag
til en bærekraftig utvikling

15.b
Skaffe til veie betydelige ressurser fra alle kilder
og på alle nivåer for å finansiere en bærekraftig
skogforvaltning, og sørge for virkemidler egnet til å
fremme slik forvaltning i utviklingslandene, blant annet
for bevaring og nyplanting av skog

15.5
Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å
redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av
biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter
og forhindre at de dør ut

15.c
Øke den globale støtten til tiltak for å bekjempe
krypskyting og ulovlig handel med vernede arter,
blant annet ved å styrke lokalsamfunnenes evne til å
benytte de muligheter som finnes for å opprettholde et
bærekraftig livsgrunnlag

15.6
Fremme en rettferdig og likelig deling av fordelene
knyttet til bruk av genressurser, og fremme en
formålstjenlig tilgang til slike ressurser i tråd med
internasjonale avtaler
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Innledning

Intakt natur og arter forsvinner i et urovekkende
tempo. Bestandene av ville dyr er mer enn halverte
de siste 40 årene. Arealendringer er den største
trusselen mot naturmangfoldet i dag, mens trusselen
fra klimaendringer er økende. Samtidig er en robust og
rik natur en viktig livsforsikring mot et klima i endring.
FNs bærekraftsmål styrker og understreker naturmang
foldmålene som ble vedtatt under Konvensjonen om
biologisk mangfold (CBD); Aichimålene.
Dersom Norge skal bidra til oppnåelse av bærekrafts
mål 15 trengs en økt innsats både nasjonalt og inter
nasjonalt. Norge ligger på etterskudd i forhold til å nå
flere av delmålene nasjonalt.
Norge har en god tradisjon for å drive innovativt
miljørettet bistandsarbeid og har bidratt til å bremse
tapet av naturmangfold spesielt gjennom sin klima
og skogsatsing. Norsk utviklingspolitikk må bidra til
å stanse tap av naturmangfold og støtte bærekraftig
forvaltning av økosystemer. Norge er i en god posisjon
til å utnytte erfaringene fra klima og skogsatsingen til å
starte lignende programmer for andre naturtyper.

Natur og arter forsvinner ekstremt raskt. For
eksempel har bestandene av arter knyttet til
ferskvannsøkosystemer blitt redusert med hele
76 prosent de siste 40 årene! Norge må øke
innsatsen for å bevare naturmangfoldet både
nasjonalt og internasjonalt, mener Forum. På
bildet: Den truede orkideen myrflangre som blir
borte fordi myrer forsvinner.
Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media for Sabima.
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Anbefalinger

Delmål 15.1

Bestandene av arter knyttet til ferskvannsøkosystemer
har blitt redusert med 76 prosent de siste 40 årene, og
verden har mistet 64 prosent av sine våtmarker det siste
århundret. Våtmarker er en truet naturtype som er arts
rik og som lagrer store mengder karbon, og Norge kan
gå i front for arbeidet med å utvikle en resultatbasert
mekanisme for bevaring.
Omtrent 17 prosent av norsk natur på land har blitt
vernet, men vernet er ikke representativt. For å sikre et
representativt utvalg av norsk natur, jamfør Aichimål
11, må det opprettes flere verneområder, både som
nasjonalparker og naturreservater. Spesielt kystnatur,
produktiv skog i lavlandet, og større, sammenhengende
områder som ikke ligger på fjellet er dårlig representert.
Samtidig er det et klart behov for å ivareta de områdene
som alt er vernet, gjennom skjøtsel, der dette er nødven
dig for å sikre verneverdiene.

Norge bør
•

•

•
•

•
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utvikle en resultatbasert mekanisme for bevaring av
våtmark i utviklingsland i samarbeid med Ramsarkonvensjonen;
fastsette et mål om at 15 prosent av forringede øko
systemer skal være restaurert innen 10 år, og lage en
strategi for hvordan dette skal kunne gjennomføres;
utarbeide en verneplan for kystnær vassdragsnatur;
utrede dagens nettverk av verneområder med
hensyn på sammenheng mellom verneområder og
andre naturområder, og hvorvidt en kan sikre topo
grafiske gradienter og korridorer gjennom ytterligere
vern, restaurering og bærekraftig forvaltning for å
sikre naturmangfoldet, både ut fra dagens situasjon
og i lys av effekter av klimaendringer;
legge fram en kvalitetsnorm for myr.

Delmål 15.2

Delmål 15.4

Norge gjør en stor innsats for bevaring av tropisk skog,
og spiller en aktiv rolle i arbeidet for bevaring av bio
logisk mangfold og andre globale miljøspørsmål. Klima
forliket fra 2008 satte et ambisjonsnivå på tre milliarder
kroner årlig, men dette har ikke blitt nådd de siste årene.
Bevilgningene til klima- og skogsatsingen er heller aldri
blitt inflasjonsjustert, og dette betyr at den reelle inn
satsen gradvis reduseres. Prisjustering av klimaforlikets
ambisjonsnivå tilsvarer 3,5 milliarder 2016-kroner.
Norske myndigheter har ikke tilsvarende oppmerk
somhet rettet mot å forhindre at norsk virksomhet og
investeringer fører til miljøødeleggelser eller økt press
på sårbare økosystemer utenfor landegrensene.
Norge har fremdeles en rekke miljøskadelige subsi
dier, spesielt innen skogbruk. Slike subsidier bidrar til
at skog som er biologisk verdifull, men økonomisk er
av for liten verdi til at det i utgangspunktet lønner seg,
likevel kan hogges. Dette strider med Aichimål 3, som
sier at man innen 2020 skal fjerne, fase ut eller endre
virkemidler, inkludert subsidier, som er skadelige for
naturmangfold.

33 prosent av norske fjellområder er vernet. Samtidig
er naturmangfoldet i norske fjellområder truet av både
klimaendringer, utbygging i grenseområder, fragment
ering av leveområder og nåværende og tidligere jakt.
Nasjonalparker i fjellet, der hensyn til naturverdier skal
være ett av hovedformålene med vernet, mangler i flere
tilfeller viktige arter slik som jerv. Jerv er i dag vårt eneste
større rovdyr som lever i fjellområder, og den er i tillegg
en ansvarsart, med minst 25 prosent av be
standen
i Norge. Intakte høyfjellsøkosystemer inneholder i
utgangspunktet både villrein, jerv og fjellrev. Jerven er
tilpasset en sameksistens med villrein, og fjellreven vil i
tillegg kunne dra nytte av jervens tilstedeværelse

Norge bør
•
•
•
•

Norge bør
•

•

•

•

fortsatt prioritere den internasjonale klima- og
skogsatsingen og utarbeide en plan for opptrapping
av denne;
følge opp målet om vern av 10 prosent av den
produktive skogen gjennom en strategi for hvordan
dette skal gjennomføres, med fokus på representa
tivitet når det gjelder skogtyper og geografi, samt
sikre mer av de mest truede skogtypene;
sikre at norske bedrifter med utenlandsinvesteringer,
særlig i sektorer der det er risiko for negative effekter
på sårbare økosystemer, rapporterer på hvordan
de ivaretar hensynet til naturmangfold og øko
systemtjenester i sin virksomhet;
fjerne, fase ut eller endre miljøskadelige subsidier,
i tråd med Aichimål 3, som tilskudd til hogst i bratt
terreng, til skogsbilveier og til gjødsling av skog.

ha en solid og kunnskapsbasert forvaltning av arter
i fjellnaturen;
etablere miljøkvalitetsnormer for jaktbare arter i fjellet;
utarbeide en oversikt over tilstanden i våre fjell
økosystemer med fokus på vernede områder;
se på i hvilke verneområder i fjellet det kan være
hensiktsmessig å tillate jerv å reetablere seg.

Delmål 15.5

Da naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009 ble det
etablert nye verktøy for å bidra til å stoppe tapet av
artsmangfold, deriblant prioriterte arter og utvalgte
naturtyper. Slike arter og naturtyper skulle ha særskilt
beskyttelse og egen forvaltningsplan. Når det gjaldt om
fanget ble det blant annet anbefalt å ha 400 prioriterte
arter. I dag har vi bare 13 prioriterte arter. For en av
disse, svarthalespove, er kun den nordlige underarten
prioritert, mens den sørlige underarten, tross større
behov for hensyn, ikke har samme beskyttelse, En stor
rekke arter har behov for sterkere beskyttelse, og dette
arbeidet må derfor intensiveres, i tråd med Stortingets
innstilling til naturmangfoldmeldingen fra 2016.
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Norge bør
•
•

tillegg er både gaupe og brunbjørn utsatt for ulovlig jakt,
og fugler, spesielt i fjellet, kan være utsatt for plyndring
av reir til samlerformål. Nordmenn reiser i tillegg mye,
og kan slik bli eksponert for gjenstander som helt eller
delvis stammer fra truede arter.

lage en opptrappingsplan for å øke antall prioriterte
arter og utvalgte naturtyper i Norge;
videreutvikle ordningen med Utvalgte kulturland
skap for å sikre de trua artene i jordbrukets tradi
sjonelle kulturlandskap, med sikte på at ordninga
skal omfatte 100 områder innen 2025; sikre at norske
utenlandsinvesteringer, handels- og importpolitikk
og offentlige innkjøp ikke bidrar til ødeleggelse
av sårbare økosystemer og naturområder, eller
øker presset på naturmangfoldet utenfor Norges
landegrenser.

Norge bør
•

•

Delmål 15.6
Norge bør
•

•

•

•

fortsette arbeidet for å oppnå Den internasjonale
plantetraktatens mål. Norge bør øke støtten til in-situ
tiltak for bevaring og utvikling av sortsmangfoldet.
Norge bør være en internasjonal pådriver for lang
siktig og forutsigbar finansiering av traktatens gode
fordelingsfond, og fremme den norske modellen for
bidrag fra såfrøindustrien. Norge bør også innrette
støtten til Global Crop Diversity Trust slik at arbeidet
i større grad kommer til å styrke lokal matproduksjon
og kommer småbønder til gode, samt at det styrker
koblingen mellom lokale frøsystemer, ex-situ be
varing i nasjonale og internasjonale genbanker.
øke sin økonomiske støtte til offentlig planteforedling
med spesiell fokus på deltakende planteforedling
internasjonalt gjennom CGIAR-systemet;
promotere aktivt gjennomføring av Cartagenaprotokollen om biosikkerhet for å beskytte biologisk
mangfold mot trusler som oppstår ved bruk av GMO.

gi Økokrim økt kapasitet til å avdekke og bekjempe
alvorlig miljøkriminalitet i Norge, spesielt når det
gjelder truede arter;
styrke den internasjonale innsatsen for bekjempelse
av natur- og miljøkriminalitet. Arbeidet må både
handle om å forebygge miljøkriminalitet gjennom
lokal forvaltning av naturressursene, prioritering av
bekjempelse av miljøkriminalitet fra myndighetene
sin side, og svekke etterspørsel og stanse ulovlig
handel med truede arter.
styrke sitt informasjonsarbeid rettet mot nordmenn
knyttet til handel med truede arter (CITES).

Delmål 15.8

Fremmede arter er et økende problem i Norge, og det
kommer stadig inn flere arter på grunn av økt trafikk og
økt handel over landegrensene. På tross av at forskrift
om fremmede organismer har trådt i kraft, mangler
myndigheter på alle nivåer virkemidler og ikke minst
økonomiske midler for å fjerne fremmede arter.

Norge bør
•

•

Delmål 15.7

•

Det foregår ulovlig jakt i Norge, og store rovdyr er
spesielt utsatte for dette. For ulv er krypskyting den
største trusselen ved siden av innavl, og ulovlig jakt kan
utgjøre kanskje opptil halvparten av dødeligheten. I
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øke bevilgningene til å fjerne fremmede, skadelige
arter fra verneområder, øke listen av forbudsarter
og iverksette tiltaksplaner for fjerning av fremmede
arter;
styrke sitt informasjonsarbeid rettet mot nordmenn
knyttet til omsetning og import av fremmede arter,
som informasjon om hvilke arter som er spesielt
problematiske;
utrede konsekvensene av handel med tømmer, hage
produkter og andre produkter på tvers av nasjonale
grenser.

Delmål 15.9

Det er gjennomgående behov for mer kunnskap om
naturmangfold for å styrke forvaltningen, slik at den
bidrar til å nå delmålene under mål 15 på en effektiv
måte. I bunnen trengs det økologiske grunnkartet,
en landsdekkende kartlegging av naturtyper. I til
legg er det nødvendig å beskrive dagens tilstand til
hoved
økosystemene, hvilken tilstand de bør ha, og
hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå dette. Inter
nasjonalt bør Norge bidra til et kunnskapsløft for natur i
samarbeid med FNs naturpanel (IPBES) og den globale
infrastrukturen for åpen deling av verdinøytrale data om
naturmangfold, GBIF (Global Biodiversity Information
Facility).

•

•

Norge bør
•

•

•

•

ferdigstille et økologisk grunnkart for Norge med
naturtyper, arter og landskapstyper innen utgangen
av 2025;
sette ned et offentlig utvalg for å utrede hvordan en
statlig natur- og miljøklagenemnd, i tråd med Århus
konvensjonen, kan organiseres;
sikre at hensynet til bærekraftig forvaltning av land
baserte økosystemer integreres i relevant utviklings
politikk og bistandstrategier.

Delmål 15.b
Norge bør
•

Delmål 15.a

•

Norge bør
•

•

•

og regionale markeder for fisk og sjømat også fra
ferskvann på en bærekraftig måte, samtidig som de
biodiversiteten bevares og beskyttes;
gjøre de frivillige retningslinjene for jord, fiskeri i
ferskvann og skoger (Voluntary guidelines for land,
fisheries and forests) og prinsippene for ansvarlige
investeringer i landbruket (Principles for Responsible
Investment in Agriculture), utviklet av FNs komite for
matvaresikkerhet, førende for norske investeringer i
fiskeri- og akvakultursektoren;
prioritere støtte til forskning som fokuserer på for
bedret fiskefôr, genetiske egenskaper som kan bidra
til matsikkerhet og ernæring, utvikling av mer bære
kraftig akvakultur, og utvikling av hele verdikjeden i
utviklingsland;
sørge for at retningslinjer, prosedyrer og regelverk for
Norges internasjonale handel og produksjon innen
fiskeri og akvakultur sikrer lokalbefolkningers rett til
mat og god ernæring.

opprette et bistandsprogram for et internasjonalt
kunnskapsløft for natur. Programmet må bidra til at
utviklingsland kan nå FNs bærekraftsmål og naturm
angfoldmålene fra Aichi, og må koordineres med
arbeidet i det internasjonale Naturpanelet (IPBES) og
GBIF (Global Biodiversity Information Facility).
øke bistanden til tiltak for opprettholdelse av øko
systemtjenester og for bærekraftig forvaltning av
skog, jord og ferskvann;
støtte opp om programmer og initiativ som frem
mer småskalaproduksjon og kapasitetsbygging
av småskalaprodusenter, samt utvikling av lokale

øke satsingen på det norske klima- og skoginitiativet, og derigjennom styrke bevaringen av regnskog og bidra til bærekraftig forvaltning av skog i
utviklingsland;
styrke arbeidet med sikringsmekanismer for hvor
dan lokalbefolkningens og urfolks rettigheter skal
ivaretas i alle avtaler under det norske klima- og
skoginitiativet.

Delmål 15c
Norge bør
•
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øke bevilgningen til bekjempelse av naturkrimina
litet gjennom internasjonale organisasjoner for å
bygge opp kompetanse og styrke den norske stem
men i kampen mot ulovlig handel med plante og
dyrearter.

«Arter forsvinner i et enormt tempo.
Både arealbruk og klimaendringer er viktige
årsaker. Norsk utviklingspolitikk må bidra til
å stanse tap av naturmangfold og støtte
bærekraftig forvaltning av økosystemer.
Norge bør utnytte erfaringene fra klima
og skogsatsingen til å starte lignende
programmer for andre naturtyper,
mener Forum.»

151

Slik bidrar
sivilsamfunnet
“Ambassadør” for Aichimål 1 (WWF Verdens naturfond)
WWF International samarbeider med sekretariatet for konven
sjonen om biologisk mangfold (CBD), og har tatt på seg å være en
“ambassadør” for Aichimål 1; “Senest innen 2020 er folk opp
merksomme på verdiene av biologisk mangfold, og hva de kan
gjøre for å bevare mangfoldet og bruke det på en bærekraftig måte.”
Avtalen ble undertegnet 14. desember 2016 under FNs høynivåmøte
om naturmangfold i Cancun, gjennom et formelt omforent memo
randum (Memorandum of understanding). Partene vil utarbeide en
kommunikasjonsstrategi for å bidra til at Aichimål 1 oppnås innen
2020. WWF vil blant annet benytte seg av både eksisterende og nye
initiativ, som Earth Hour, og Netflix-samarbeidet om den nye natur
serien Our planet.[55]

Stanser avskoging i DR Kongo (Regnskogfondet)
Regnskogfondet påvirker bedrifter i regnskogland til å stanse
av-skoging og støtter lokalsamfunn slik at de kan få en sentral
rolle i å forvalte skogområder bærekraftig. På tross av at disse
samfunnene har en unik kompetanse på å forvalte skogressursene
på en bærekraftig måte, utfordres deres muligheter til å leve i
og av skogen stadig. Myndigheter og privat sektor ønsker ofte
å få tilgang til natur
ressursene, men også verneinteresser kan
utfordre skogfolks rettigheter til å leve i og bruke skogen. I Den
demokratiske republikken Kongo har lokalsamfunn i Itombwe,
med flere års støtte fra Regnskogfondet, kunnet delta i å definere
avgrensningen og diskutere forvaltningen av et natur
reservat
som myndighetene i samarbeid med verneorganisasjoner opp
rinnelig foreslo å verne totalt. Dette prosjektet har potensiale
til å bli en modell for framtidige forvaltningsprosjekter. Les mer på
http://www.regnskog.no/en/long-reads-about-life-in-the-rainforest/
the-future-of-forest-conservation.
[55] http://wwf.panda.org/?287850/
Biodiversity-Convention-and-WWF-champion-biodiversity-awareness
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Mål 16:
Fremme fredelige og inkluderende
samfunn med sikte på bærekraftig utvikling,
sørge for tilgang til rettsvern for alle og
bygge velfungerende, ansvarlige og
inkluderende institusjoner på alle nivå

Disse bidro:
Amnesty, Changemaker, Forum for utvikling og miljø, FORUT,
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF), International Peace Bureau,
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norges Fredslag,
Norges Kristne Råd, Norsk Folkehjelp, Redd Barna.
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Delmål
16.1
Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for vold
og andelen voldsrelaterte dødsfall i hele verden

16.8
Utvide og styrke utviklingslandenes deltakelse i
institusjoner for global styring

16.2
Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle
former for vold mot og tortur av barn

16.9
Innen 2030 sikre juridisk identitet for alle, herunder
fødselsregistrering

16.3
Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og
sikre lik tilgang til rettsvern for alle

16.10
Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte
grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal
lovgivning og internasjonale avtaler

16.4
Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige
finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore
opp og returnere stjålne eiendeler samt bekjempe
alle former for organisert kriminalitet

16.a
Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant
annet gjennom internasjonalt samarbeid, med
sikte på å bygge kapasitet på alle nivåer, og særlig
i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe
terrorisme og kriminalitet

16.5
Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for
korrupsjon og bestikkelser
16.6
Utvikle velfungerende, ansvarlige og åpne
institusjoner på alle nivåer

16.b
Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og
politikk for bærekraftig utvikling

16.7
Sikre lydhøre, inkluderende, medbestemmende og
representative beslutningsprosesser på alle nivåer
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Innledning
Vold, krig, terror, urett, marginalisering, ydmykelser og
maktmisbruk ødelegger samfunn, hindrer bærekraftig
utvikling og driver millioner av mennesker på flukt.
Rekordmange mennesker har flyktet fra hjemmene
sine, og antallet flyktninger i verden er nå det høyeste siden andre verdenskrig. I Amnestys årsrapport
2016–17 dokumenteres det hvordan 36 land brøt folke
retten ved ulovlig å sende flyktninger tilbake til land
der deres rettigheter er i fare. [56]

Flyktningsituasjonen har ført til at enkelte land har
måttet påta seg et urettferdig stort ansvar, deriblant
Jordan, Tyrkia, Pakistan, Libanon, Iran og flere afri
kanske land. Innstrammingen i den norske Utlendingsloven og regjeringens uttalte mål om å ha “Europas
strengeste flyktningpolitikk” bekymrer norske organisa
sjoner. Endringene representerer en tydelig tilbakegang
i Norges tilnærming til internasjonal beskyttelse. Den
nye Utlendingsloven krever blant annet bevis på 12
måneders økonomisk selvforsørgelse før innvilgelse
av permanent oppholdstillatelse kan gis. Det åpnes
også for at flyktninger kan avvises ved Norges grenser
i spesielle tilfeller ved større ankomster. Opp til 84 barn
i familier som har fått avslag på asylsøknaden sin ble
anholdt på Trandum i påvente av retur. I desember ble
40 unge afghanere returnert til Afghanistan som et ledd
i regjeringens instruks om å returnere asylsøkere til
Afghanistan, på tross av at flere instanser var bekymret
for at guttene var under 18 år. Flere pekte på usikkerhet
rundt alderstestingen
Kvinner og menn har ulike erfaringer og behov under
og etter konflikter. Dette må legges til grunn i huma
nitært arbeid, fredsforhandlinger og fredsprosesser,
særlig der Norge er direkte engasjert. Kvinners del
takelse i forhandlingsdelegasjoner og deltakelse fra det
sivile samfunn er en viktig del av gjennomføringen av FNs
resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet. Studier viser
at de fredsavtalene som har adressert kvinners behov og
inkludert berørte kvinner, er de mest bærekraftige.

[56] Amnesty International Annual Report 2016–2017.
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2017/02
amnesty-international-annual-report-201617/
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Forebygging og bekjempelse av kjønnsbasert og
seksualisert vold må være en del av fredsprosessene
og rettighetene til ofrene for slik vold må ivaretas, blant
annet ved at det ikke tillates straffefrihet for seksualisert
vold.
Skremselspropaganda er blitt en farlig kraft i inter
nasjonal politikk, og rammer ikke minst sårbare men
nesker som flykter fra krig og terror. Globalt bidrar
politikeres retorikk til splittelse, hat og frykt. Å verne om
menneskeverdet og styrke internasjonalt samarbeid er
nødvendig.
Fredsavtalen i Colombia, etter et halvt århundres
blodig borgerkrig, var et lyspunkt i 2016. Norges erfa
ring med fredsbygging, fredsmegling, konfliktløsning,
forsoning og inkludering av kvinner og minoriteter i
fredsarbeid bør prioriteres framover, også når Norge nå
er medlem av FNs fredsbyggingskommisjon i 2017–18.
Verden over blir folk fengslet og dømt etter urett
ferdige rettssaker, av politisk styrte domstoler. Et rettferdig rettssystem som bygger på legalitet, maktfor
deling og rettssikkerhet verner innbyggerne mot vil
kårlig behandling av myndighetene, og gir beskyttelse
mot overgrep og vold. Det er en forutsetning for å kunne
virkeliggjøre menneskerettighetene.
Svake institusjoner, og mangel på finansiell åpenhet
hos multinasjonale selskaper, myndigheter, og i skatte
paradiser gjør det mange steder vanskelig å bekjempe
kriminalitet, korrupsjon og skatteunndragelser som
tapper rike og fattige land for milliarder som kunne
finansiert velferdstjenester som helse, utdanning, vann
og infrastruktur. Kapitalflukt, korrupsjon og vanstyre

rammer de fattigste hardest og fører til økte forskjeller
og maktkonsentrasjon når politiske, økonomiske, mili
tære og kriminelle eliter smelter sammen.
Tilsvarende har tillit, trygghet og bærekraftig ut
vikling langt bedre kår i fredelige, rettferdige, åpne og
inkluderende samfunn med velfungerende institusjo
ner, respekt for menneskerettighetene, rom for kritiske
røster og tilgang til informasjon. Det siste tiåret har
demokratier blitt utsatt for store utfordringer globalt,
og vi ser en stadig sterkere innskrenking av rommet for
sivilsamfunnet i mange land, også demokratier. Kampen
for å sikre sivilsamfunnets rett og mulighet til å fungere
som et korrektiv til de styrende eliter blir derfor en av de
viktigste demokrati-kampene fram mot 2030.
De senere årene har vi sett at retten og muligheten til
organisering er truet i svært mange land. Uten en aktiv
deltakelse fra befolkningen får vi hverken fredelige,
inkluderende eller demokratiske samfunn.
FNs sikkerhetsråd vedtok i 2015, resolusjon nummer
2250 om Ungdom, fred og sikkerhet. Med denne re
solusjonen sendte sikkerhetsrådet et klart signal om
at ungdom må inkluderes i fredsskapende og freds
byggende arbeid. Ungdom er både særlig sårbare i krig
og konflikt, og innehar et stort potensiale for å skape og
sikre freden. Ungdom jobber framtidsrettet og har nye
vinklinger på det som kan være gamle konfliktlinjer.
Ungdoms eierskap kan bidra til å forankre freden på
lang sikt. Ungdomsmedvirkning er et bærende prinsipp i
resolusjonen som anerkjenner ungdoms rolle i frontlinja
for fredsbygging og konfliktløsing.
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I arbeidet med sikkerhetsrådets resolusjon 1325 om
kvinner, fred og sikkerhet har nasjonale handlingsplaner
vært sentrale i gjennomføringen. I 2016 hadde 63 land
vedtatt en nasjonal handlingsplan med utgangspunkt i
1325. Resolusjon 2250 kan spille en tilsvarende rolle for
anerkjennelsen av ungdom som en sentral fredsaktør.
Væpnet vold, overproduksjon av våpen, uansvarlig
våpenhandel og overdrevet militært forbruk under
graver innsatsen for bærekraftsmålene. Mange land
bruker enorme summer på militær opprustning. Våp
nene som er produsert, forsvinner ikke, men reiser fra
konflikt til konflikt og til kriminelle miljøer. Dette skjer
samtidig som folks basisbehov ikke blir møtt. Den nye
generalsekretæren i FN, Antonio Guterres, vektlegger
nedrustning og forebygging av krig meget tungt og
oppfordrer medlemslandene til å arbeide nært med
sivilsamfunnsorganisasjoner på dette felt.
Atomvåpen truer livet på jorda. Mens atomvåpen
landene har startet en modernisering av både sine
våpen og våpentransportsystemer, vil FN i mars 2017
starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen, hvor
cirka 130 land i utgangspunktet deltar.
Med ny teknologi som droner og helautonome
våpen-drapsroboter oppstår nye trusler. Det betyr også
at nye folkerettslige dilemmaer oppstår. Fremdeles
er håndvåpen de fattiges masseødeleggelsesvåpen.
Satsing på inkluderende fredsbygging med kvinners
reelle deltakelse, menneskerettigheter, forebygging og
bedre våpenkontroll er avgjørende for utvikling. Å nå
mål 16 er viktig for å nå de andre målene – og for i det
hele tatt å kunne vurdere om målene nås.
Gode beskyttelsesstrukturer, både for å støtte fami
lier og sikre omsorg for alle barn, for eksempel i form av
barnevern og barnevennlige rettssystemer, er vesentlig
for at alle barns rett til beskyttelse skal innfris. Skal vi
styrke barns rettigheter trengs et hjelpeapparat med
omsorgspersoner som er barnefaglig utdannet. Det er
en plikt for ethvert land å ha oversikt over antall barn i
landet og i særlig grad barn som lever uten omsorg. Alle
land må implementere FNs retningslinjer for alternativ
omsorg. Institusjoner og tiltak for barn uten foreldre
eller annen tilsvarende omsorg kan bli arenaer for kor
rupsjon, maktmisbruk og overgrep. Dette er viktig kunn
skap, når FNs medlemsstater skal bedre sine tjenester
for sårbare barn. Det er nødvendig at institusjoner og
samfunnsstrukturer som skal beskytte barn, oppfyller
de samme krav til godt styresett og nulltoleranse for
korrupsjon som andre institusjoner i samfunnet.
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Anbefalinger

Delmål 16.1

Verden er inne i en skremmende fase med økende
opprustning og polarisering. Mange land strever med
å bekjempe konflikt, terror og voldelig ekstremisme
og samtidig bevare rettssikkerhet, frihet og menneske
rettigheter. I mange tilfeller bidrar militær innsats til
ytterligere radikalisering. Andre steder øker kontroll og
overvåkning på bekostning av frihet og rettigheter. Ulike
ekstreme miljøer næres av hverandre – og ofte også av
gjensidig hat mot hverandre.
Å skape jobber og muligheter for unge i sårbare stater,
samt sikre god fordeling og forvaltning av naturressurser,
er effektivt mot fattigdom og konflikt. Økonomisk og mi
litær støtte til parter i en konflikt, inkludert ikke-statlige
væpnede aktører, kan bidra til mer langvarige og blodige
konflikter, som blir vanskeligere å løse politisk. Hånd
tering av vold, overgrep og terrorisme må, så langt det
er mulig, gjøres ved hjelp av fredelige midler.

•
•

Delmål 16.2

Barnekonvensjonen er utgangspunktet for alt arbeid
med beskyttelse av barn mot utnyttelse og overgrep.
Det moderne slaveriet rammer i stor grad barn, og særlig
jenter. Seksuell utnytting og bruk av barnesoldater er to
av de verste formene for utnytting.

Norge bør
Arbeide for barns rettigheter generelt, og mot barne
slaveri spesielt. Dette må gis høy prioritet i norsk
utviklingspolitikk.

Norge bør
•

•

•

•

styrke FNs mulighet til å løse konflikter uten bruk av
militærmakt;
delta aktivt for å få på plass et forbud mot utvikling,
lagring og bruk av atomvåpen;
sikre at kampen mot voldelig ekstremisme og terror
ikke skjer på bekostning av menneskerettighetene.

styrke innsatsen mot vold, overgrep og utnyttelse,
spesielt kjønnsbasert vold og vold rettet mot barn og
kvinner. Ingen grupper i samfunnet skal stå utenfor
utviklingen;
øke kunnskapen om, og styrke innsatsen mot, trakas
sering, overgrep og vold mot personer med
funksjonsnedsettelser;
forby eksport av militært materiell til land som grovt
bryter menneskerettighetene eller bryter internasjo
nal humanitær rett;
være et foregangsland for å fremme dialog og
fredelige relasjoner mellom land og bidra til å

Delmål 16.4
Ulovlig våpenhandel
Den globale våpenhandelen er preget av korrupsjon
og hemmelighold, og bidrar til lidelser og fattigdom.
Norge har fått kritikk etter en rekke omstridte salg av
norsk militært materiell, blant annet til Saudi-Arabia.
Bedre og strengere kontroll med – og åpenhet rundt –
våpenhandelen nasjonalt og internasjonalt vil bidra til
økt trygghet.

159

Norge bør
•

•
•

•

stanse all eksport av militært materiell til autoritære
regimer, og land som bryter humanitærretten, og
gjøre en slik eksport forbudt gjennom endringer i
norske retningslinjer;
innføre sluttbrukererklæringer for salg av militært
materiell til alle land;
inkludere FNs Arms Trade Treatys forbudsbestem
melser (artikkel 6 og 7) i lov og forskrift.

Delmål 16.5:

Korrupsjon og vanstyre er både sentrale utviklings
hindre og årsaker til politisk og sosial uro. Mange stats
ledere har måttet gå av de siste årene etter anklager om
korrupsjon, og i andre land har store folkelige bevegel
ser gitt styrke til kravet om godt styresett og at korrupte
ledere må stilles til ansvar. Media og sivilsamfunn har
vitale roller å spille i anti-korrupsjonsarbeidet og åpenhet og folkelig deltakelse er derfor den viktigste medi
sinen mot korrupsjon.

Ulovlig kapitalflukt
Korrupsjon, skatteunndragelser og annen ulovlig kapitalflukt er et stort hinder for å finansiere bærekraftig
utvikling. Beregninger viser at det forsvinner summer
som er minst ti ganger så store som den totale globale
bistanden fra utviklingsland i ulovlig kapitalflukt hvert
år. Omtrent to tredjedeler av dette skjer gjennom multi
nasjonale selskapers skatteunndragelse, litt mindre enn
en tredjedel gjennom kriminell virksomhet som handel
med våpen, narkotika og mennesker, og 3–5 prosent
gjennom tradisjonell korrupsjon. Mangel på åpenhet
i multinasjonale selskapers og skatteparadisers øko
nomiske virksomhet muliggjør dette.

Norge bør
•
•

vektlegge arbeidet mot korrupsjon i politisk dialog
med land der dette er et problem;
gi økt støtte til sivilsamfunnsbevegelsers anti-kor
rupsjonsarbeid og styrking av frie medier.

Delmål 16.3, 16.7, 16.10 og 16.a

Norge bør
•

jobbe for bedre og mer inkluderende og demokratisk
samarbeid om skattespørsmål internasjonalt, ved
blant annet å gi økt politisk og økonomisk støtte til
et mellomstatlig skatteorgan i FN.

Frie valg, maktdeling og et fritt og levedyktig sivil
samfunn er viktig for demokratiet og gjennomføring av
bærekraftsmålene. Støtte til uavhengige organisasjoner
og institusjoner i partnerland bidrar til å sikre mer demo
kratiske beslutningsprosesser og en bedre fordeling av
ressursene. Sivilsamfunnet må høres og inkluderes på
en meningsfylt måte, også i gjennomføring og over
våkning av Agenda 2030.

sikre finansiell åpenhet på hjemmebane gjennom:
1. vedta en utvidet og offentlig tilgjengelig landfor-land-rapportering for multinasjonale selska
per i alle sektorer, inkludert i skatteparadiser;
2. etablere et offentlig tilgjengelig eierskapsregister
som viser egentlige eiere til selskaper og fond;
3. sikre at norsk virksomhet, herunder Norfund
og oljefondets investeringer, bidrar til finansiell
åpenhet og ikke støtter skatteparadiser;
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Norge bør
•

•

•

•

•

•

•

fortsatt støtte og beskytte sivilsamfunn nasjonalt og
internasjonalt, inkludert uavhengige organisasjoner
og vaktbikkjer som fremmer menneskerettigheter,
humanitære spørsmål, fred, finansiell åpenhet og
bærekraftig utvikling;
rapportere på Utenriksdepartementets veiledning
til ambassader om hvordan disse kan støtte og be
skytte forsvarere av menneskerettighetsene;
fremme Right To Information-lovgivning i land som
ikke har dette, og støtte arbeidet for å styrke lov
givningen og gjennomføringen av den i land der
dette er svakt;
utvikle en handlingsplan for gjennomføring av reso
lusjon 2250 som inkluderer sivilsamfunn og andre
relevante aktører;
jobbe internasjonalt for å gi resolusjon 2250 tyngde
og legitimitet ved å fremme ungdomsmedvirkning
som et bærende prinsipp i fredsbygging og kon
fliktløsing samt arbeidet mot radikalisering og
ekstremisme;
ratifisere FNs tilleggsprotokoller til menneskerettig
hetskonvensjonene som gir individer klageadgang
(konvensjonene for barn og funksjonshemmede,
samt økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
generelt);
sikre at alle grupper i samfunnet får ivaretatt sine rett
igheter, inkludert mennesker som lever i fattigdom,
mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger,
asylsøkere og innvandrere.

«Korrupsjon, skatte
unndragelser og annen
ulovlig kapitalflukt er et
stort hinder for å finansiere
bærekraftig utvikling. Det
forsvinner summer som er
minst ti ganger så store som
den totale globale bistanden
hvert år. To tredjedeler er
multinasjonale selskapers
skatteunndragelse.»
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Slik bidrar
sivilsamfunnet
Mobilisering for fred og rettferdighet i Colombia
(Norsk Folkehjelp)
Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere i Colombia har, sammen med andre
folkelige organisasjoner, dannet en felles politisk plattform; Cumbre Agraria
(Agrarian, Ethnic and Popular Summit). Deres politiske agenda knytter seg
blant annet til jordfordeling, rettigheter til territorier for urfolk, afrocolom
bianere og småbønder, matsuverenitet, forvaltning av naturressurser, poli
tiske rettigheter, ofrenes rettigheter, sosial og økonomisk rettferdighet, fred
og overgangsjustis. Gjennom nasjonale streiker og protester har de presset
myndighetene til forhandlingsbordet.
En rekke andre norske organisasjoner har også gjennom flere år jobbet for
fred og rettferdighet i Colombia, deriblant Caritas, FOKUS, Latin-Amerika
gruppene (LAG), IKFF, IPB, Flyktninghjelpen og Røde Kors.

Bedre kontroll med våpenhandelen
Konkrete forslag til økt trygghet, gjennom bedre kontroll med norsk og
internasjonal våpenhandel, har lenge kommet fra organisasjoner som
Changemaker, Kirkelig fredsplattform, Norges Fredslag, Redd Barna, Røde
Kors, Kirkens Nødhjelp, Amnesty og Forum. Forum er styremedlem i den
globale sivilsamfunnsalliansen Control Arms, som ble Nobelprisnominert
for å være pådriver for en sterk Arms Trade Treaty (ATT) for å redde liv og
redusere lidelser forbundet med uansvarlig våpenhandel. Da Control Arms
i 2003 foreslo en slik bindende traktat, avfeide de fleste det som urealistisk.
Ti år senere ble avtalen vedtatt. Forum har bidratt blant annet gjennom
publikasjoner, innspill, mobilisering og støtte til kapasitetsbygging og
opplysningsarbeid både hjemme og ute siden FN-forhandlingene startet i
2009.
Gjennom Control Arms støttet Forum sivilsamfunns bidrag til gjennom
føring av avtalen i Afrika i 2016, og i Latin-Amerika og Karibia i 2017. Sist
nevnte inkluderer støtte til rapport på engelsk og spansk om væpnet vold i
Latin-Amerika og Karibia, som også viser hvordan robust gjennomføring av
ATT vil bidra til oppnåelse av bærekraftsmål 16.4. Rapporten lanseres under
det tredje ATT-statspartsmøtet i FN sammen med partnere fra Latin-Amerika
for å få fram perspektiver fra rammede samfunn. Forum støtter også i 2017
en kampanje med internasjonale partnere om våpenhandel for sosiale
medier.
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Mål 17:
Styrke gjennomføringsmidlene
og fornye globale
partnerskap for bærekraftig
utvikling

Disse bidro:
Changemaker, Fellesrådet for Afrika, Forum for utvikling og miljø,
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Redd Barna og
SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
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Delmål
Finans

Teknologi

17.1
Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser,
blant annet gjennom internasjonal støtte til
utviklingsland, med sikte på å bedre landenes evne
til å kreve inn skatter og andre avgifter

17.6
Bedre tilgangen til og styrke samarbeidet mellom
nord og sør, sør og sør og det triangulære samarbeidet
regionalt og internasjonalt om vitenskap, teknologi
og innovasjon, og forbedre kunnskapsdelingen
på gjensidig avtalte vilkår, blant annet gjennom
bedre samordning av eksisterende ordninger,
særlig på FN-nivå, og gjennom en global ordning for
tilgjengeliggjøring av teknologi

17.2
Påse at de utviklede landene fullt ut gjennomfører
sine offisielle bistandsforpliktelser (ODA) overfor
utviklingslandene, blant annet forpliktelsen som
mange av dem har påtatt seg til å gi 0,7 prosent av
ODA/BNI i bistand til utviklingsland og 0,15–0,20
prosent av ODA/BNI til de minst utviklede landene;
ytere av ODA oppfordres til å vurdere å gi minst 0,20
prosent av ODA/BNI i bistand til de minst utviklede
landene

17.7
Fremme utvikling, overføring, spredning og formidling
av miljøvennlig teknologi til utviklingsland på gunstige
vilkår, blant annet på konsesjonelle og preferensielle
vilkår, etter gjensidige avtaler
17.8
Fullt ut igangsette teknologibanken og ordningen for
kapasitetsoppbygging innenfor vitenskap, teknologi
og innovasjon for de minst utviklede landene innen
2017, og øke bruken av tilpasset teknologi, særlig
informasjons- og kommunikasjonsteknologi

17.3
Mobilisere ytterligere finansielle ressurser til
utviklingslandene fra flere kilder
17.4
Bistå utviklingslandene i å oppnå langsiktige og
bærekraftige gjeldsvilkår gjennom en samordnet
politikk for å fremme gjeldsfinansiering, gjeldslette
eller omstrukturering av gjeld, og behandle
de fattigste og mest gjeldstyngede landenes
utenlandsgjeld på en måte som reduserer
gjeldsrelatert nød

Kapasitetsbygging
17.9
Øke den internasjonale støtten til gjennomføring
av en effektiv og målrettet kapasitetsoppbygging i
utviklingsland og dermed støtte nasjonale planer for
gjennomføring av alle bærekraftsmålene, blant annet
gjennom samarbeid mellom nord og sør, sør og sør og
triangulært

17.5
Vedta og gjennomføre investeringsfremmende
ordninger for de minst utviklede landene
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Handel

Partnerskap mellom flere interessenter

17.10
Fremme et allment, regelbasert, åpent, ikkediskriminerende og likeverdig multilateralt
handelssystem underlagt Verdens handelsorganisasjon,
blant annet ved å sluttføre forhandlingene under
organisasjonens Doha-runde

17.16
Styrke det globale partnerskapet for bærekraftig
utvikling, som følges opp av partnerskap mellom
flere interessenter med sikte på å mobilisere og dele
kunnskap, ekspertise, teknologi og finansielle ressurser
for å bidra til at alle land, særlig utviklingslandene, når
bærekraftsmålene

17.11
Betydelig øke utviklingslandenes eksport, særlig med
sikte på å doble de minst utviklede landenes andel av
verdens eksport innen 2020

17.17
Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap
i det offentlige, mellom det offentlige og private og i
det sivile samfunn, på grunnlag av partnerskapenes
erfaringer og ressursstrategier

17.12
I praksis gi alle de minst utviklede landene betimelig
og varig avgifts- og kvotefri markedsadgang, i samsvar
med beslutninger i Verdens handelsorganisasjon,
blant annet ved å sikre at det anvendes klare og
enkle preferanseopprinnelsesregler på importvarer
fra de minst utviklede landene, og bidra til å lette
markedsadgangen

Data, overvåkning og ansvarlighet
17.18
Innen 2020 øke støtten til kapasitetsoppbygging i
utviklingsland, også i de minst utviklede landene og
små utviklingsøystater, for i betydelig grad å bedre
tilgangen på pålitelige og aktuelle data av høy kvalitet
fordelt etter inntekt, kjønn, alder, rase, etnisitet,
migrasjonsstatus, funksjonsevne, geografisk plassering
og andre kjennetegn som er relevante i nasjonal
sammenheng

Systemiske spørsmål
Politisk og institusjonell samstemthet
17.13
Styrke stabiliteten i verdens makroøkonomi, blant
annet gjennom politisk samordning og samstemthet

17.19
Innen 2030 bygge videre på eksisterende initiativer
for å utarbeide metoder for å måle den framgangen
som gjøres i retning av bærekraftig utvikling, og
som utfyller bruttonasjonalproduktet, samt støtte
utviklingslandenes kapasitetsoppbygging på
statistikkområdet

17.14
Oppnå en mer samstemt politikk for bærekraftig
utvikling
17.15
Respektere hvert lands politiske handlingsrom og
lederskap med hensyn til å etablere og gjennomføre
egen politikk for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig
utvikling
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Innledning
Bærekraftsmålene skal gi en felles global retning og
prioritert innsats fram til 2030. For å nå de ambisiøse
bærekraftsmålene, må gode krefter forenes på tvers av
fag og sektorer. Ingen klarer å nå målene alene.
Bærekraftsmål 17 er å “Styrke gjennomføringsmidlene
og fornye globale partnerskap for bærekraftig ut
vikling”. Norge har en enestående mulighet til å bidra
til at bærekraftsmålene nås globalt. Ved å sikre at norsk
utenrikspolitikk er bærekraftig og samstemt, kan norske
myndigheter gå foran med et godt eksempel. Samtidig
kan norske myndigheter bruke sin posisjon inter
nasjonalt til å bidra til rettferdige globale standarder
og avtaler, at målene finansieres gjennom bistand og
ansvarlig næringsliv, samt støtte og utvikle nye strate
giske partnerskap for å sikre bærekraftig utvikling.
Et velfungerende demokratisk samfunn er avhengig
av et mangfoldig og aktivt sivilt samfunn. Ikke-statlige
organisasjoner har viktige roller å spille som supplement
og korrektiv til myndighetene og som selvstendige aktø
rer i samfunnsutviklingen. I mange land er uavhengige
organisasjoner under økende press fra myndighetene,
som ønsker å kontrollere aktiviteter og uttalelser. Dette
gjelder ikke minst på områder som angår likestilling og
minoriteters rettigheter. Norske frivillige organisasjoner
har lang erfaring fra sivilsamfunnsbistand i mange land,
og er viktige kanaler for slik bistand til arbeid med demo
krati og menneskerettigheter i Norges samarbeidsland.

Norges
rapportering
på mål 17
I rapportering til FNs høynivåforum for bærekraftig
utvikling i 2016 (HLPF) peker Norge på at økt nasjonal
ressursmobilisering, gjeldsslette, økte skatteinntekter
og åpenhet vil føre til at utviklingsland vil bli mindre
avhengige av bistand. Norge støtter derfor en rekke
multinasjonale initiativer og organisasjoner for å få
dette til, blant annet Parisklubben, Addis Tax Initiative,
land-for-land-rapportering og OECD Task Force on Tax
and Development. Norske myndigheter bør i tillegg jobbe
for at tiltak og initiativer som omhandler handel, gjelds
slette og skatt blir diskutert, behandlet og gjennomført
på en måte som ivaretar utviklingslands interesser, i
uavhengige og åpne forum som for eksempel FN. Der
som bærekraftsmålene skal nås og utviklingslandene
selv skal bære størsteparten av den økonomiske byrden
kan ikke agendaen for internasjonale finansspørsmål
settes i fora hvor utviklingsland har liten eller ingen
medbestemmelse.
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Anbefalinger
Delmål 17.1 –17.5 Finans

Delmål 17.6–17.8 Teknologi

Bærekraftsmålene kan ikke oppnås uten at alle land
har en stabil og bærekraftig økonomi. Dette kan oppnås
gjennom rettferdige internasjonale finanssystemer,
bærekraftige investeringer og bistand til de landene som
trenger det mest.

Riktig teknologi er avgjørende for å nå bærekrafts
målene. Utviklingsland og mellominntektsland må
sikres rettferdig adgang til teknologi som er miljømessig
gunstig.

Norge bør

Norge bør
•

•
•

•

•

•

•

bruke minst én prosent av BNP på bistand, eksklu
dert kostnader til flyktninger i Norge, og i tillegg én
prosent på klimafinansiering som skal være “ny og
addisjonell” til bistand (se mer om klimafinansiering
under mål 13);
øke og sikre langsiktig støtte til sivilt samfunn, som
ofte er nærmere problemene og sårbare grupper;
sikre finansiell åpenhet på hjemmebane gjennom:
1. En utvidet og offentlig tilgjengelig land-for-landrapportering, for multinasjonale selskaper i alle
sektorer, som inkluderer skatteparadiser;
2. et offentlig tilgjengelig eierskapsregister som
viser egentlige eiere av selskaper og fond:
3. sikre at norsk virksomhet, herunder Norfund
og oljefondets investeringer bidrar til finansiell
åpenhet og ikke støtter skatteparadiser;
jobbe for bedre og et mer inkluderende og demokra
tisk samarbeid om skattespørsmål internasjonalt,
ved blant annet å gi økt politisk og økonomisk støtte
til et mellomstatlig skatteorgan i FN;
jobbe for en uavhengig gjeldshåndteringsmekan
isme i FN, som stiller både långivere og låntakere til
ansvar;
sikre at alt norsk utlån, også utlån gjennom Statens
pensjonsfond utland, foregår under retningslinjer for
ansvarlig utlån.

•
•

gå aktivt inn i den nyetablerte Multistakeholder
Technology Facilitation Mechanism (TFM), og bidra til
at føre var-prinsippet håndheves på en effektiv måte;
jobbe for at tradisjonell kunnskap blir anerkjent,
bevart og benyttet;
opprettholde innsatsen for å beholde moratoriet
mot storskala geoengineering.

Delmål 17.9 Kapasitetsbygging

Det er viktig å sikre godt styresett og kampen mot kor
rupsjon, blant annet gjennom å bygge opp kapasiteten
til skattemyndigheter, gjennom forskning og ved å støtte
sivilsamfunnet i rollen som vaktbikkje for godt styresett
og i rollen som partner i å bygge kapasitet.

Norge bør
• øke bistanden til skattesamarbeid for å sikre en
dobling innen 2020 i tråd med forpliktelsene under
Addis Tax Initiative, og herunder styrke program
met Skatt for Utvikling;
• øke og sikre langsiktig støtte til sivilt samfunn.

Delmål 17.10–17.12 Handel

Handel er en viktig nøkkel for å nå bærekraftsmålene.
Det er spesielt viktig at de minst utviklede landene (MUL)
får mulighet til eksport og får enkel markedsadgang,
uten at overgangen fra MUL til mellominntektsland
medfører smertefulle og brå innskrenkninger. Uten gode
multinasjonale systemer som binder de rikeste landene,
kan vi risikere at handel undergraver bærekraftsmålene.
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Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media for Utviklingsfondet.

Bønder rydder en åker i Tigray, Etiopia. De fleste der lever av jordbruk, som
har gitt landet viktige inntekter og bedre matsikkerhet. I landets hovedstad ble
verdens ledere med Norge i spissen i 2015 enige om Addis Abeba Action Agenda
for finansiering for utvikling. For å avskaffe ekstrem fattigdom på en bærekraftig
måte trengs god bistand, investeringer, ansvarlig næringsliv og finansiell åpenhet.

Norge bør
•

•

menneskerettigheter, fred og finansiell åpenhet på den
andre: I regjeringens samstemtrapport omtales kun
deler av bærekraftsmål 16 om fredelige, rettferdige og
inkluderende samfunn.
Regjeringen varsler i stortingsmeldingen om bære
kraftsmålene og utvikling våren 2017 at den vil etablere
et forum for samstemt politikk, hvor sivilsamfunn og
næringslivets rolle understrekes. Dette er i tråd med
Stortingsflertallets krav om jevnlige rapporter om konse
kvensene av norsk politikk på andre relevante områder
for utviklingsland.

jobbe for å videreutvikle dagens multilaterale
handelssystem under WTO, slik at fattige land
kan ta aktivt del i beslutningene og Doha-rundens
utviklingsmandat blir konkludert;
jobbe for at konsekvensutredninger for menneske
rettigheter, utvikling og miljø lages og at disse blir
ledende for alle handels- og investeringsavtaler.

Delmål 17.13–17.15
Politisk og institusjonell samstemthet

Bærekraftsmålene identifiserer en rekke utfordringer
som skal løses innen 2020. Disse globale utfordring
ene henger sammen, og for at målene skal nås må
tilnærmingen være integrert, helhetlig, tverrfaglig og
tverrsektoriell. Skal bærekraftsmålene nås og utviklings
politikken være effektiv kan man ikke gi med den ene
hånden og ta med den andre.
I sin politiske plattform (Sundvollen-erklæringen)
gjorde regjeringen det klart at den ville “føre en
samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike
sektorer i størst mulig grad trekker i samme retning”.
Men heller ikke i regjeringens rapport til Stortinget om
samstemt politikk for utvikling 2016 i statsbudsjettet
for 2017 (Utenriksdepartementets prop. 1 kapittel 13)
synliggjøres interesse
konflikter mellom norske næ
ringsinteresser på den ene siden, som olje, våpen, bruk
av skatteparadiser, og hensyn til bærekraftig utvikling,

Norge bør
•

•

•
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ha en samstemt politikk som trekker i samme retning
for bærekraftig utvikling, slik at man ikke gir med
den ene hånden og tar med den andre, og i verste fall
undergraver norsk utviklingspolitikk;
styrke regjeringens samstemtrapportering i stats
budsjettet, og støtte uavhengig samstemtrapporte
ring der sivilsamfunnet inkluderes;
vurdere å gi statsministerens kontor det overordnede ansvaret for at bærekraftsmålene nås og
involvere alle relevante departement og instanser.

«For å nå målene er en samstemt politikk helt
avgjørende. Det fokuserte også regjeringen på i
sin plattform, men fortsetter likevel å skjule viktige
interessekonflikter mellom norske næringsinteresser
på den ene siden (som olje, våpen, bruk av
skatteparadiser) og hensyn til bærekraftig utvikling,
menneskerettigheter, fred og finansiell åpenhet på
den andre. Skuffende, mener Forum.»

Delmål 17.16 og 17.17 Partnerskap

For å nå bærekraftsmålene trengs samarbeid på tvers
– mellom offentlig og privat sektor, sivilsamfunn, aka
demia, FN og andre. I dag er sivilsamfunn, frie medier
og kritiske røster under press internasjonalt. I 2014 ble
det dokumentert alvorlige angrep på forsamlings- og
organisasjonsretten og på retten til ytringsfrihet i hele
109 land, og tallet er økende. Det er derfor nødvendig
at styrking av sivilsamfunnet, også sårbare gruppers
egne organisasjoner, fortsetter å være en viktig prioritet
for norsk utviklingsarbeid. Norge kan og bør arbeide
med likesinnede aktører for å være en aktiv motvekt
til knebling av sivilt samfunn. En viktig FN-resolusjon
om menneskerettighetsforkjempere ble vedtatt i 2016
med Norge som pådriver. Den inkluderer økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter. Resolusjonen gjelder
både enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som
bruker grunnleggende friheter, som ytringsfrihet og
organisasjonsfrihet, for å fremme økonomiske, sosiale
og kulturelle rettigheter. Retten til samfunnsutvikling
og beskyttelse av kvinnelige menneskerettighets
forkjempere er en viktig del av resolusjonen.

•

Delmål 17.18 og 17.19
Data, overvåkning og ansvarlighet

Mange land mangler gode data, særlig for marginal
iserte grupper. Flere land nøler også med å gjøre data og
statistikk tilgjengelig eller gi rom for kritiske røster som
kan korrigere og supplere offentlig informasjon. Uten
dette er det vanskelig å vite om man når målene.

Norge bør
•

Norge bør
•
•

menneskerettighetsforkjempere, vedtatt i 2016, som
Norge var pådriver for, og som inkluderer økonom
iske, sosiale og kulturelle rettigheter;
sikre midler til prosjekter for norske ungdoms
organisasjoner og deres samarbeid med partnere i
Sør for å nå bærekraftsmålene, og videre promotere
en slik ordning som en løsning for andre land om
hvordan inkludere den store ungdomsgenerasjonen
i kampen for Agenda2030.

•

tilrettelegge for åpent og inkluderende samarbeid på
tvers og ta til orde for dette internasjonalt;
sikre gjennomføring av Utenriksdepartementets ret
ningslinjer for hvordan ambassader og utestasjoner
kan støtte og beskytte menneskerettighets
forkjempere internasjonalt og sikre at disse
oppdateres i tråd med FN-resolusjonen om
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jobbe for at disaggregerte kvalitetsdata for alle land
gjøres tilgjengelig på en forsvarlig måte, og at stig
matisering og uhensiktsmessig kartlegging hindres;
sikre at statistikk-kapasitet bygges, særlig i utviklingsland.

Slik bidrar
sivilsamfunnet
Forhindring av gjeldskriser
Gjeldskriser og ikke-bærekraftige gjeldsbyrder hindrer utvikling og
økonomisk vekst, og det er behov for helhetlige og rettferdig løs
ninger som kan forhindre at land havner i gjeldskrise. Flere norske
sivilsamfunnsorganisasjoner, blant annet SLUG, Kirkens Nødhjelp
og Changemaker, har gjennom årelange kampanjer påvirket norske
politikere til å bidra positivt innenfor dette feltet. Norge var det første
landet til å slette illegitim gjeld, ta ansvar for uansvarlige lån og til
å gjennomføre en gjeldsrevisjon. Norske myndigheter sponset også
utarbeidelsen av UNCTADs prinsipper for ansvarlig långiving og låne
opptak, og det er nå en pågående prosess for å sørge for at oljefondets
investeringer i statsobligasjoner skal foregå under retningslinjer for
ansvarlig utlån. Norske myndigheter har siden årtusenskiftet vært
ledende på internasjonale gjeldsspørsmål, og gjennom sivilsamfun
nets påvirkning her hjemme har norske myndigheter bidratt til stor
framgang på gjeldsspørsmål internasjonalt.

Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media for Utviklingsfondet

Right to Participate
– en utveksling om ungdom og radikalisering (LNU)
Radikalisering av ungdom er en stor utfordring i en rekke land. Selv
om årsakene til at ungdom radikaliseres varierer mellom ulike land
og kulturer og fra person til person, er mangel på muligheter en felles
nevner. Ungdom ekskluderes økonomisk, sosialt og politisk i mange
land. Å jobbe for at ungdom får reell og meningsfull deltakelse i be
slutninger lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt, vil bidra til å skape
samfunn uten grobunn for voldelige ekstremisme. LNU driver sammen
med sin kenyanske partnerorganisasjon Youth Alive! Kenya (YAK) ut
vekslingsprogrammet Right to Participate. Temaet for utvekslingen er
hvordan man kan bekjempe ekstremisme og radikalisering gjennom
inkluderende ungdomsorganisasjoner. I løpet av utvekslingen lærer
deltakerne blant annet om mekanismer for ungdomsmedvirkning og
hva som bidrar til radikalisering. Utvekslingens overordnede mål er å
styrke ungdoms rolle i samfunnet.
Deltakerne blir gjennom fire måneder i Norge og Kenya kjent med
sivilsamfunnsorganisasjoner og institusjoner i begge land, og deler
erfaringer på tvers av kulturer. Senere skolerer deltakerne annen
ungdom i tematikken i sine lokalmiljøer. Utvekslingen er finansiert av
Fredskorpset.

171

172

Indikatorer
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Revised list of global Sustainable Development Goal indicators
The following global indicator framework was developed by the Inter-Agency and Expert Group on SDG
Indicators (IAEG-SDGs) and agreed upon, including refinements on several indicators, at the 48th session of the
United Nations Statistical Commision held in March 2017.
The global indicator list is contained in the Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable
Development Goal Indicators (E/CN.3/2017/2), Annex III and provided below.
The list includes 232 indicators on which general agreement has been reached.
Please note that the total number of indicators listed in the revised global list of SDG indicators is 244. However,
since nine indicators repeat under two or three different targets (see below), the actual total number of individual
indicators in the list is 232.
Indicators in the revised global list of SDG indicators that repeat are the following:
1) 8.4.1/12.2.1
2) 8.4.2/12.2.2
3) 10.3.1/16.b.1
4) 10.6.1/16.8.1
5) 15.7.1/15.c.1
6) 15.a.1/15.b.1
7) 1.5.1/11.5.1/13.1.1
8) 1.5.3/11.b.1/13.1.2
9) 1.5.4/11.b.2/13.1.3
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Report of the Inter-Agency and Expert Group on
Sustainable Development Goal Indicators (E/CN.3/2017/2)

Annex III
Revised list of global Sustainable Development
Goal indicators
Sustainable Development Goal indicators should be disaggregated, where
relevant, by income, sex, age, race, ethnicity, migratory status, disability and
geographic location, or other characteristics, in accordance with the Fundamental
Principles of Official Statistics (General Assembly resolution 68/261).
Goals and targets (from the 2030 Agenda)

Indicators

Goal 1. End poverty in all its forms everywhere
1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all people
everywhere, currently measured as people living on less
than $1.25 a day

1.1.1 Proportion of population below the
international poverty line, by sex, age, employment
status and geographical location (urban/rural)

1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of
men, women and children of all ages living in poverty
in all its dimensions according to national definitions

1.2.1 Proportion of population living below the
national poverty line, by sex and age

1.3 Implement nationally appropriate social protection
systems and measures for all, including floors, and by
2030 achieve substantial coverage of the poor and the
vulnerable

1.3.1 Proportion of population covered by social
protection floors/systems, by sex, distinguishing
children, unemployed persons, older persons, persons
with disabilities, pregnant women, newborns, workinjury victims and the poor and the vulnerable

1.4 By 2030, ensure that all men and women, in
particular the poor and the vulnerable, have equal rights
to economic resources, as well as access to basic services,
ownership and control over land and other forms of
property, inheritance, natural resources, appropriate new
technology and financial services, including microfinance

1.4.1 Proportion of population living in households
with access to basic services

1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those
in vulnerable situations and reduce their exposure and
vulnerability to climate-related extreme events and
other economic, social and environmental shocks and
disasters

1.5.1 Number of deaths, missing persons and directly
affected persons attributed to disasters per 100,000
population

1.2.2 Proportion of men, women and children of all
ages living in poverty in all its dimensions according
to national definitions

1.4.2 Proportion of total adult population with secure
tenure rights to land, with legally recognized
documentation and who perceive their rights to land as
secure, by sex and by type of tenure

1.5.2 Direct economic loss attributed to disasters in
relation to global gross domestic product (GDP)

Note: The present annex contains the revised list of global Sustainable Development Goal
indicators, including refinements, modifications to several indicators to reflect the agreements on
the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 and editorial changes. These
changes are based on the final list of proposed Sustainable Development Goal indicators
contained in annex IV to E/CN.3/2016/2/Rev.1, agreed by the Statistical Commission at its fortyseventh session, in March 2016.
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Goals and targets (from the 2030 Agenda)

Indicators

1.5.3 Number of countries that adopt and implement
national disaster risk reduction strategies in line with
the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030
1.5.4 Proportion of local governments that adopt and
implement local disaster risk reduction strategies in
line with national disaster risk reduction strategies
1.a Ensure significant mobilization of resources from
a variety of sources, including through enhanced
development cooperation, in order to provide adequate
and predictable means for developing countries, in
particular least developed countries, to implement
programmes and policies to end poverty in all its
dimensions

1.a.1 Proportion of domestically generated resources
allocated by the government directly to poverty
reduction programmes

1.b Create sound policy frameworks at the national,
regional and international levels, based on pro-poor and
gender-sensitive development strategies, to support
accelerated investment in poverty eradication actions

1.b.1 Proportion of government recurrent and capital
spending to sectors that disproportionately benefit
women, the poor and vulnerable groups

1.a.2 Proportion of total government spending on
essential services (education, health and social
protection)
1.a.3 Sum of total grants and non-debt-creating
inflows directly allocated to poverty reduction
programmes as a proportion of GDP

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all
people, in particular the poor and people in vulnerable
situations, including infants, to safe, nutritious and
sufficient food all year round

2.1.1 Prevalence of undernourishment

2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including
achieving, by 2025, the internationally agreed targets on
stunting and wasting in children under 5 years of age,
and address the nutritional needs of adolescent girls,
pregnant and lactating women and older persons

2.2.1 Prevalence of stunting (height for age <-2
standard deviation from the median of the World
Health Organization (WHO) Child Growth Standards)
among children under 5 years of age

2.3 By 2030, double the agricultural productivity and
incomes of small-scale food producers, in particular
women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists
and fishers, including through secure and equal access to
land, other productive resources and inputs, knowledge,
financial services, markets and opportunities for value
addition and non-farm employment

2.3.1 Volume of production per labour unit by
classes of farming/pastoral/forestry enterprise size

2.1.2 Prevalence of moderate or severe food
insecurity in the population, based on the Food
Insecurity Experience Scale (FIES)

2.2.2 Prevalence of malnutrition (weight for height
>+2 or <-2 standard deviation from the median of the
WHO Child Growth Standards) among children under
5 years of age, by type (wasting and overweight)

2.3.2 Average income of small-scale food producers,
by sex and indigenous status
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Goals and targets (from the 2030 Agenda)

Indicators

2.4 By 2030, ensure sustainable food production
systems and implement resilient agricultural practices
that increase productivity and production, that help
maintain ecosystems, that strengthen capacity for
adaptation to climate change, extreme weather, drought,
flooding and other disasters and that progressively
improve land and soil quality

2.4.1 Proportion of agricultural area under
productive and sustainable agriculture

2.5 By 2020, maintain the genetic diversity of seeds,
cultivated plants and farmed and domesticated animals
and their related wild species, including through soundly
managed and diversified seed and plant banks at the
national, regional and international levels, and promote
access to and fair and equitable sharing of benefits arising
from the utilization of genetic resources and associated
traditional knowledge, as internationally agreed

2.5.1 Number of plant and animal genetic resources
for food and agriculture secured in either medium or
long-term conservation facilities

2.a Increase investment, including through enhanced
international cooperation, in rural infrastructure,
agricultural research and extension services, technology
development and plant and livestock gene banks in order
to enhance agricultural productive capacity in developing
countries, in particular least developed countries

2.a.1 The agriculture orientation index for
government expenditures

2.b Correct and prevent trade restrictions and
distortions in world agricultural markets, including
through the parallel elimination of all forms of
agricultural export subsidies and all export measures
with equivalent effect, in accordance with the mandate
of the Doha Development Round

2.b.1 Agricultural export subsidies

2.c Adopt measures to ensure the proper functioning
of food commodity markets and their derivatives and
facilitate timely access to market information, including
on food reserves, in order to help limit extreme food
price volatility

2.c.1

2.5.2 Proportion of local breeds classified as being at
risk, not-at-risk or at unknown level of risk of
extinction

2.a.2 Total official flows (official development
assistance plus other official flows) to the agriculture
sector

Indicator of food price anomalies

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality
ratio to less than 70 per 100,000 live births

3.1.1 Maternal mortality ratio

3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and
children under 5 years of age, with all countries aiming
to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per
1,000 live births and under-5 mortality to at least as low
as 25 per 1,000 live births

3.2.1 Under-five mortality rate

3.1.2 Proportion of births attended by skilled health
personnel
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3.2.2 Neonatal mortality rate
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Goals and targets (from the 2030 Agenda)

Indicators

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis,
malaria and neglected tropical diseases and combat
hepatitis, water-borne diseases and other communicable
diseases

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000
uninfected population, by sex, age and key populations
3.3.2 Tuberculosis incidence per 100,000 population
3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population
3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 population
3.3.5 Number of people requiring interventions
against neglected tropical diseases

3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality
3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular
from non-communicable diseases through prevention
disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease
and treatment and promote mental health and well-being
3.4.2 Suicide mortality rate
3.5 Strengthen the prevention and treatment of
substance abuse, including narcotic drug abuse and
harmful use of alcohol

3.5.1 Coverage of treatment interventions
(pharmacological, psychosocial and rehabilitation and
aftercare services) for substance use disorders
3.5.2 Harmful use of alcohol, defined according to
the national context as alcohol per capita consumption
(aged 15 years and older) within a calendar year in
litres of pure alcohol

3.6 By 2020, halve the number of global deaths and
injuries from road traffic accidents

3.6.1 Death rate due to road traffic injuries

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and
reproductive health-care services, including for family
planning, information and education, and the integration
of reproductive health into national strategies and
programmes

3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged
15-49 years) who have their need for family planning
satisfied with modern methods

3.8 Achieve universal health coverage, including
financial risk protection, access to quality essential
health-care services and access to safe, effective, quality
and affordable essential medicines and vaccines for all

3.8.1 Coverage of essential health services (defined
as the average coverage of essential services based on
tracer interventions that include reproductive,
maternal, newborn and child health, infectious
diseases, non-communicable diseases and service
capacity and access, among the general and the most
disadvantaged population)

3.7.2 Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged
15-19 years) per 1,000 women in that age group

3.8.2 Proportion of population with large household
expenditures on health as a share of total household
expenditure or income
3.9 By 2030, substantially reduce the number of
deaths and illnesses from hazardous chemicals and air,
water and soil pollution and contamination

3.9.1 Mortality rate attributed to household and
ambient air pollution
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Goals and targets (from the 2030 Agenda)

Indicators

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe
sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe
Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH)
services)
3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional
poisoning
3.a Strengthen the implementation of the World
Health Organization Framework Convention on
Tobacco Control in all countries, as appropriate

3.a.1 Age-standardized prevalence of current
tobacco use among persons aged 15 years and older

3.b Support the research and development of vaccines
and medicines for the communicable and
non-communicable diseases that primarily affect
developing countries, provide access to affordable
essential medicines and vaccines, in accordance with the
Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public
Health, which affirms the right of developing countries
to use to the full the provisions in the Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
regarding flexibilities to protect public health, and, in
particular, provide access to medicines for all

3.b.1 Proportion of the target population covered by
all vaccines included in their national programme

3.c Substantially increase health financing and the
recruitment, development, training and retention of the
health workforce in developing countries, especially in
least developed countries and small island developing
States

3.c.1

3.d Strengthen the capacity of all countries, in
particular developing countries, for early warning, risk
reduction and management of national and global health
risks

3.d.1 International Health Regulations (IHR)
capacity and health emergency preparedness

3.b.2 Total net official development assistance to
medical research and basic health sectors
3.b.3 Proportion of health facilities that have a core
set of relevant essential medicines available and
affordable on a sustainable basis

Health worker density and distribution

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete
free, equitable and quality primary and secondary
education leading to relevant and effective learning
outcomes

4.1.1 Proportion of children and young people:
(a) in grades 2/3; (b) at the end of primary; and
(c) at the end of lower secondary achieving at least a
minimum proficiency level in (i) reading and
(ii) mathematics, by sex

4.2 By 2030, ensure that all girls and boys have access
to quality early childhood development, care and
pre-primary education so that they are ready for primary
education

4.2.1 Proportion of children under 5 years of age
who are developmentally on track in health, learning
and psychosocial well-being, by sex
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4.2.2 Participation rate in organized learning (one
year before the official primary entry age), by sex
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Goals and targets (from the 2030 Agenda)

Indicators

4.3 By 2030, ensure equal access for all women and
men to affordable and quality technical, vocational and
tertiary education, including university

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal
and non-formal education and training in the previous
12 months, by sex

4.4 By 2030, substantially increase the number of
youth and adults who have relevant skills, including
technical and vocational skills, for employment, decent
jobs and entrepreneurship

4.4.1 Proportion of youth and adults with
information and communications technology (ICT)
skills, by type of skill

4.5 By 2030, eliminate gender disparities in education
and ensure equal access to all levels of education and
vocational training for the vulnerable, including persons
with disabilities, indigenous peoples and children in
vulnerable situations

4.5.1 Parity indices (female/male, rural/urban,
bottom/top wealth quintile and others such as
disability status, indigenous peoples and conflictaffected, as data become available) for all education
indicators on this list that can be disaggregated

4.6 By 2030, ensure that all youth and a substantial
proportion of adults, both men and women, achieve
literacy and numeracy

4.6.1 Proportion of population in a given age group
achieving at least a fixed level of proficiency in
functional (a) literacy and (b) numeracy skills, by sex

4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the
knowledge and skills needed to promote sustainable
development, including, among others, through
education for sustainable development and sustainable
lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a
culture of peace and non-violence, global citizenship
and appreciation of cultural diversity and of culture’s
contribution to sustainable development

4.7.1 Extent to which (i) global citizenship education
and (ii) education for sustainable development,
including gender equality and human rights, are
mainstreamed at all levels in: (a) national education
policies; (b) curricula; (c) teacher education; and
(d) student assessment

4.a Build and upgrade education facilities that are
child, disability and gender sensitive and provide safe,
non-violent, inclusive and effective learning
environments for all

4.a.1 Proportion of schools with access to:
(a) electricity; (b) the Internet for pedagogical
purposes; (c) computers for pedagogical purposes;
(d) adapted infrastructure and materials for students
with disabilities; (e) basic drinking water; (f) singlesex basic sanitation facilities; and (g) basic
handwashing facilities (as per the WASH indicator
definitions)

4.b By 2020, substantially expand globally the number 4.b.1 Volume of official development assistance
flows for scholarships by sector and type of study
of scholarships available to developing countries, in
particular least developed countries, small island
developing States and African countries, for enrolment
in higher education, including vocational training and
information and communications technology, technical,
engineering and scientific programmes, in developed
countries and other developing countries

7/26

181

Report of the Inter-Agency and Expert Group on
Sustainable Development Goal Indicators (E/CN.3/2017/2)
Goals and targets (from the 2030 Agenda)

Indicators

4.c By 2030, substantially increase the supply of
qualified teachers, including through international
cooperation for teacher training in developing countries,
especially least developed countries and small island
developing States

4.c.1 Proportion of teachers in: (a) pre-primary;
(b) primary; (c) lower secondary; and (d) upper
secondary education who have received at least the
minimum organized teacher training (e.g. pedagogical
training) pre-service or in-service required for
teaching at the relevant level in a given country

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls
5.1 End all forms of discrimination against all women
and girls everywhere

5.1.1 Whether or not legal frameworks are in place
to promote, enforce and monitor equality and
non-discrimination on the basis of sex

5.2 Eliminate all forms of violence against all women
and girls in the public and private spheres, including
trafficking and sexual and other types of exploitation

5.2.1 Proportion of ever-partnered women and girls
aged 15 years and older subjected to physical, sexual
or psychological violence by a current or former
intimate partner in the previous 12 months, by form of
violence and by age
5.2.2 Proportion of women and girls aged 15 years
and older subjected to sexual violence by persons
other than an intimate partner in the previous
12 months, by age and place of occurrence

5.3 Eliminate all harmful practices, such as child,
early and forced marriage and female genital mutilation

5.3.1 Proportion of women aged 20-24 years who
were married or in a union before age 15 and before
age 18
5.3.2 Proportion of girls and women aged 15-49 years
who have undergone female genital mutilation/cutting,
by age

5.4 Recognize and value unpaid care and domestic
work through the provision of public services,
infrastructure and social protection policies and the
promotion of shared responsibility within the household
and the family as nationally appropriate

5.4.1 Proportion of time spent on unpaid domestic
and care work, by sex, age and location

5.5 Ensure women’s full and effective participation
and equal opportunities for leadership at all levels of
decision-making in political, economic and public life

5.5.1 Proportion of seats held by women in
(a) national parliaments and (b) local governments

5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive
health and reproductive rights as agreed in accordance
with the Programme of Action of the International
Conference on Population and Development and the
Beijing Platform for Action and the outcome documents
of their review conferences

5.6.1 Proportion of women aged 15-49 years who
make their own informed decisions regarding sexual
relations, contraceptive use and reproductive health
care

5.5.2 Proportion of women in managerial positions
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5.6.2 Number of countries with laws and regulations
that guarantee full and equal access to women and
men aged 15 years and older to sexual and
reproductive health care, information and education
5.a Undertake reforms to give women equal rights to
economic resources, as well as access to ownership and
control over land and other forms of property, financial
services, inheritance and natural resources, in
accordance with national laws

5.a.1 (a) Proportion of total agricultural population
with ownership or secure rights over agricultural land,
by sex; and (b) share of women among owners or
rights-bearers of agricultural land, by type of tenure

5.b Enhance the use of enabling technology, in
particular information and communications technology,
to promote the empowerment of women

5.b.1 Proportion of individuals who own a mobile
telephone, by sex

5.c Adopt and strengthen sound policies and
enforceable legislation for the promotion of gender
equality and the empowerment of all women and girls at
all levels

5.c.1 Proportion of countries with systems to track
and make public allocations for gender equality and
women’s empowerment

5.a.2 Proportion of countries where the legal
framework (including customary law) guarantees
women’s equal rights to land ownership and/or control

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to
safe and affordable drinking water for all

6.1.1 Proportion of population using safely managed
drinking water services

6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable
sanitation and hygiene for all and end open defecation,
paying special attention to the needs of women and girls
and those in vulnerable situations

6.2.1 Proportion of population using safely managed
sanitation services, including a hand-washing facility
with soap and water

6.3 By 2030, improve water quality by reducing
pollution, eliminating dumping and minimizing release
of hazardous chemicals and materials, halving the
proportion of untreated wastewater and substantially
increasing recycling and safe reuse globally

6.3.1 Proportion of wastewater safely treated

6.4 By 2030, substantially increase water-use
efficiency across all sectors and ensure sustainable
withdrawals and supply of freshwater to address water
scarcity and substantially reduce the number of people
suffering from water scarcity

6.4.1 Change in water-use efficiency over time

6.5 By 2030, implement integrated water resources
management at all levels, including through
transboundary cooperation as appropriate

6.5.1 Degree of integrated water resources
management implementation (0-100)

6.3.2 Proportion of bodies of water with good
ambient water quality

6.4.2 Level of water stress: freshwater withdrawal as
a proportion of available freshwater resources

6.5.2 Proportion of transboundary basin area with an
operational arrangement for water cooperation
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6.6 By 2020, protect and restore water-related
ecosystems, including mountains, forests, wetlands,
rivers, aquifers and lakes

6.6.1 Change in the extent of water-related
ecosystems over time

6.a By 2030, expand international cooperation and
capacity-building support to developing countries in
water- and sanitation-related activities and programmes,
including water harvesting, desalination, water
efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse
technologies

6.a.1 Amount of water- and sanitation-related
official development assistance that is part of a
government-coordinated spending plan

6.b Support and strengthen the participation of local
communities in improving water and sanitation
management

6.b.1 Proportion of local administrative units with
established and operational policies and procedures
for participation of local communities in water and
sanitation management

Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
7.1 By 2030, ensure universal access to affordable,
reliable and modern energy services

7.1.1 Proportion of population with access to
electricity
7.1.2 Proportion of population with primary reliance
on clean fuels and technology

7.2 By 2030, increase substantially the share of
renewable energy in the global energy mix

7.2.1 Renewable energy share in the total final
energy consumption

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in
energy efficiency

7.3.1 Energy intensity measured in terms of primary
energy and GDP

7.a By 2030, enhance international cooperation to
facilitate access to clean energy research and
technology, including renewable energy, energy
efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel
technology, and promote investment in energy
infrastructure and clean energy technology

7.a.1 International financial flows to developing
countries in support of clean energy research and
development and renewable energy production,
including in hybrid systems

7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade
technology for supplying modern and sustainable energy
services for all in developing countries, in particular
least developed countries, small island developing States
and landlocked developing countries, in accordance with
their respective programmes of support

7.b.1 Investments in energy efficiency as a
proportion of GDP and the amount of foreign direct
investment in financial transfer for infrastructure and
technology to sustainable development services
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Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment
and decent work for all
8.1 Sustain per capita economic growth in accordance
with national circumstances and, in particular, at least
7 per cent gross domestic product growth per annum in
the least developed countries

8.1.1 Annual growth rate of real GDP per capita

8.2 Achieve higher levels of economic productivity
through diversification, technological upgrading and
innovation, including through a focus on high-value
added and labour-intensive sectors

8.2.1 Annual growth rate of real GDP per employed
person

8.3 Promote development-oriented policies that
support productive activities, decent job creation,
entrepreneurship, creativity and innovation, and
encourage the formalization and growth of micro-,
small- and medium-sized enterprises, including through
access to financial services

8.3.1 Proportion of informal employment in
non-agriculture employment, by sex

8.4 Improve progressively, through 2030, global
resource efficiency in consumption and production and
endeavour to decouple economic growth from
environmental degradation, in accordance with the
10-Year Framework of Programmes on Sustainable
Consumption and Production, with developed countries
taking the lead

8.4.1 Material footprint, material footprint per
capita, and material footprint per GDP

8.5 By 2030, achieve full and productive employment
and decent work for all women and men, including for
young people and persons with disabilities, and equal
pay for work of equal value

8.5.1 Average hourly earnings of female and male
employees, by occupation, age and persons with
disabilities

8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of
youth not in employment, education or training

8.6.1 Proportion of youth (aged 15-24 years) not in
education, employment or training

8.7 Take immediate and effective measures to
eradicate forced labour, end modern slavery and human
trafficking and secure the prohibition and elimination of
the worst forms of child labour, including recruitment
and use of child soldiers, and by 2025 end child labour
in all its forms

8.7.1 Proportion and number of children aged
5-17 years engaged in child labour, by sex and age

8.8 Protect labour rights and promote safe and secure
working environments for all workers, including
migrant workers, in particular women migrants, and
those in precarious employment

8.8.1 Frequency rates of fatal and non-fatal
occupational injuries, by sex and migrant status

8.4.2 Domestic material consumption, domestic
material consumption per capita, and domestic
material consumption per GDP

8.5.2 Unemployment rate, by sex, age and persons
with disabilities
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8.8.2 Level of national compliance of labour rights
(freedom of association and collective bargaining)
based on International Labour Organization (ILO)
textual sources and national legislation, by sex and
migrant status
8.9 By 2030, devise and implement policies to
promote sustainable tourism that creates jobs and
promotes local culture and products

8.9.1 Tourism direct GDP as a proportion of total
GDP and in growth rate

8.10 Strengthen the capacity of domestic financial
institutions to encourage and expand access to banking,
insurance and financial services for all

8.10.1 (a) Number of commercial bank branches per
100,000 adults and (b) number of automated teller
machines (ATMs) per 100,000 adults

8.9.2 Proportion of jobs in sustainable tourism
industries out of total tourism jobs

8.10.2 Proportion of adults (15 years and older) with
an account at a bank or other financial institution or
with a mobile-money-service provider
8.a Increase Aid for Trade support for developing
countries, in particular least developed countries,
including through the Enhanced Integrated Framework
for Trade-related Technical Assistance to Least
Developed Countries

8.a.1

8.b By 2020, develop and operationalize a global
strategy for youth employment and implement the Global
Jobs Pact of the International Labour Organization

8.b.1 Existence of a developed and operationalized
national strategy for youth employment, as a distinct
strategy or as part of a national employment strategy

Aid for Trade commitments and disbursements

Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and
foster innovation
9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient
infrastructure, including regional and trans-border
infrastructure, to support economic development and
human well-being, with a focus on affordable and
equitable access for all

9.1.1 Proportion of the rural population who live
within 2 km of an all-season road

9.2 Promote inclusive and sustainable industrialization
and, by 2030, significantly raise industry’s share of
employment and gross domestic product, in line with
national circumstances, and double its share in least
developed countries

9.2.1 Manufacturing value added as a proportion of
GDP and per capita

9.3 Increase the access of small-scale industrial and
other enterprises, in particular in developing countries,
to financial services, including affordable credit, and
their integration into value chains and markets

9.3.1 Proportion of small-scale industries in total
industry value added

9.1.2 Passenger and freight volumes, by mode of
transport

9.2.2 Manufacturing employment as a proportion of
total employment

9.3.2 Proportion of small-scale industries with a loan
or line of credit
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9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit
industries to make them sustainable, with increased
resource-use efficiency and greater adoption of clean
and environmentally sound technologies and industrial
processes, with all countries taking action in accordance
with their respective capabilities

9.4.1 CO2 emission per unit of value added

9.5 Enhance scientific research, upgrade the
technological capabilities of industrial sectors in all
countries, in particular developing countries, including,
by 2030, encouraging innovation and substantially
increasing the number of research and development
workers per 1 million people and public and private
research and development spending

9.5.1 Research and development expenditure as a
proportion of GDP

9.a Facilitate sustainable and resilient infrastructure
development in developing countries through enhanced
financial, technological and technical support to African
countries, least developed countries, landlocked
developing countries and small island developing States

9.a.1 Total official international support (official
development assistance plus other official flows) to
infrastructure

9.b Support domestic technology development,
research and innovation in developing countries,
including by ensuring a conducive policy environment
for, inter alia, industrial diversification and value
addition to commodities

9.b.1 Proportion of medium and high-tech industry
value added in total value added

9.c Significantly increase access to information and
communications technology and strive to provide
universal and affordable access to the Internet in least
developed countries by 2020

9.c.1 Proportion of population covered by a mobile
network, by technology

9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per
million inhabitants

Goal 10. Reduce inequality within and among countries
10.1 By 2030, progressively achieve and sustain
income growth of the bottom 40 per cent of the
population at a rate higher than the national average

10.1.1 Growth rates of household expenditure or
income per capita among the bottom 40 per cent of the
population and the total population

10.2 By 2030, empower and promote the social,
economic and political inclusion of all, irrespective of
age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or
economic or other status

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent
of median income, by sex, age and persons with
disabilities

10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities
of outcome, including by eliminating discriminatory
laws, policies and practices and promoting appropriate
legislation, policies and action in this regard

10.3.1 Proportion of population reporting having
personally felt discriminated against or harassed in the
previous 12 months on the basis of a ground of
discrimination prohibited under international human
rights law
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10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and social
protection policies, and progressively achieve greater
equality

10.4.1 Labour share of GDP, comprising wages and
social protection transfers

10.5 Improve the regulation and monitoring of global
financial markets and institutions and strengthen the
implementation of such regulations

10.5.1 Financial Soundness Indicators

10.6 Ensure enhanced representation and voice for
developing countries in decision-making in global
international economic and financial institutions in
order to deliver more effective, credible, accountable
and legitimate institutions

10.6.1 Proportion of members and voting rights of
developing countries in international organizations

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible
migration and mobility of people, including through the
implementation of planned and well-managed migration
policies

10.7.1 Recruitment cost borne by employee as a
proportion of yearly income earned in country of
destination

10.a Implement the principle of special and differential
treatment for developing countries, in particular least
developed countries, in accordance with World Trade
Organization agreements

10.a.1 Proportion of tariff lines applied to imports
from least developed countries and developing
countries with zero-tariff

10.b Encourage official development assistance and
financial flows, including foreign direct investment, to
States where the need is greatest, in particular least
developed countries, African countries, small island
developing States and landlocked developing countries,
in accordance with their national plans and programmes

10.b.1 Total resource flows for development, by
recipient and donor countries and type of flow
(e.g. official development assistance, foreign direct
investment and other flows)

10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent the
transaction costs of migrant remittances and eliminate
remittance corridors with costs higher than 5 per cent

10.c.1 Remittance costs as a proportion of the amount
remitted

10.7.2 Number of countries that have implemented
well-managed migration policies

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe
and affordable housing and basic services and upgrade
slums

11.1.1 Proportion of urban population living in slums,
informal settlements or inadequate housing

11.2 By 2030, provide access to safe, affordable,
accessible and sustainable transport systems for all,
improving road safety, notably by expanding public
transport, with special attention to the needs of those in
vulnerable situations, women, children, persons with
disabilities and older persons

11.2.1 Proportion of population that has convenient
access to public transport, by sex, age and persons
with disabilities
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11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable
urbanization and capacity for participatory, integrated
and sustainable human settlement planning and
management in all countries

11.3.1 Ratio of land consumption rate to population
growth rate

11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the
world’s cultural and natural heritage

11.4.1 Total expenditure (public and private) per
capita spent on the preservation, protection and
conservation of all cultural and natural heritage, by
type of heritage (cultural, natural, mixed and World
Heritage Centre designation), level of government
(national, regional and local/municipal), type of
expenditure (operating expenditure/investment) and
type of private funding (donations in kind, private
non-profit sector and sponsorship)

11.5 By 2030, significantly reduce the number of
deaths and the number of people affected and
substantially decrease the direct economic losses
relative to global gross domestic product caused by
disasters, including water-related disasters, with a focus
on protecting the poor and people in vulnerable
situations

11.5.1 Number of deaths, missing persons and directly
affected persons attributed to disasters per 100,000
population

11.6 By 2030, reduce the adverse per capita
environmental impact of cities, including by paying
special attention to air quality and municipal and other
waste management

11.6.1 Proportion of urban solid waste regularly
collected and with adequate final discharge out of
total urban solid waste generated, by cities

11.7 By 2030, provide universal access to safe,
inclusive and accessible, green and public spaces, in
particular for women and children, older persons and
persons with disabilities

11.7.1 Average share of the built-up area of cities that
is open space for public use for all, by sex, age and
persons with disabilities

11.a Support positive economic, social and
environmental links between urban, peri-urban and rural
areas by strengthening national and regional
development planning

11.a.1 Proportion of population living in cities that
implement urban and regional development plans
integrating population projections and resource needs,
by size of city

11.3.2 Proportion of cities with a direct participation
structure of civil society in urban planning and
management that operate regularly and democratically

11.5.2 Direct economic loss in relation to global GDP,
damage to critical infrastructure and number of
disruptions to basic services, attributed to disasters

11.6.2 Annual mean levels of fine particulate matter
(e.g. PM2.5 and PM10) in cities (population weighted)

11.7.2 Proportion of persons victim of physical or
sexual harassment, by sex, age, disability status and
place of occurrence, in the previous 12 months
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11.b By 2020, substantially increase the number of
cities and human settlements adopting and
implementing integrated policies and plans towards
inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation
to climate change, resilience to disasters, and develop
and implement, in line with the Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster
risk management at all levels

11.b.1 Number of countries that adopt and implement
national disaster risk reduction strategies in line with
the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030

11.c Support least developed countries, including
through financial and technical assistance, in building
sustainable and resilient buildings utilizing local
materials

11.c.1 Proportion of financial support to the least
developed countries that is allocated to the
construction and retrofitting of sustainable, resilient
and resource-efficient buildings utilizing local
materials

11.b.2 Proportion of local governments that adopt and
implement local disaster risk reduction strategies in
line with national disaster risk reduction strategies

Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
12.1 Implement the 10-Year Framework of Programmes
on Sustainable Consumption and Production Patterns,
all countries taking action, with developed countries
taking the lead, taking into account the development
and capabilities of developing countries

12.1.1 Number of countries with sustainable
consumption and production (SCP) national action
plans or SCP mainstreamed as a priority or a target
into national policies

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and
efficient use of natural resources

12.2.1 Material footprint, material footprint per
capita, and material footprint per GDP
12.2.2 Domestic material consumption, domestic
material consumption per capita, and domestic
material consumption per GDP

12.3 By 2030, halve per capita global food waste at the
retail and consumer levels and reduce food losses along
production and supply chains, including post-harvest
losses

12.3.1 Global food loss index

12.4 By 2020, achieve the environmentally sound
management of chemicals and all wastes throughout
their life cycle, in accordance with agreed international
frameworks, and significantly reduce their release to air,
water and soil in order to minimize their adverse
impacts on human health and the environment

12.4.1 Number of parties to international multilateral
environmental agreements on hazardous waste, and
other chemicals that meet their commitments and
obligations in transmitting information as required by
each relevant agreement

12.5 By 2030, substantially reduce waste generation
through prevention, reduction, recycling and reuse

12.5.1 National recycling rate, tons of material
recycled

12.6 Encourage companies, especially large and
transnational companies, to adopt sustainable practices
and to integrate sustainability information into their
reporting cycle

12.6.1 Number of companies publishing sustainability
reports
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12.7 Promote public procurement practices that are
sustainable, in accordance with national policies and
priorities

12.7.1 Number of countries implementing sustainable
public procurement policies and action plans

12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the
relevant information and awareness for sustainable
development and lifestyles in harmony with nature

12.8.1 Extent to which (i) global citizenship education
and (ii) education for sustainable development
(including climate change education) are
mainstreamed in (a) national education policies;
(b) curricula; (c) teacher education; and (d) student
assessment

12.a Support developing countries to strengthen their
scientific and technological capacity to move towards
more sustainable patterns of consumption and
production

12.a.1 Amount of support to developing countries on
research and development for sustainable consumption
and production and environmentally sound
technologies

12.b Develop and implement tools to monitor
sustainable development impacts for sustainable
tourism that creates jobs and promotes local culture and
products

12.b.1 Number of sustainable tourism strategies or
policies and implemented action plans with agreed
monitoring and evaluation tools

12.c Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that
encourage wasteful consumption by removing market
distortions, in accordance with national circumstances,
including by restructuring taxation and phasing out
those harmful subsidies, where they exist, to reflect
their environmental impacts, taking fully into account
the specific needs and conditions of developing
countries and minimizing the possible adverse impacts
on their development in a manner that protects the poor
and the affected communities

12.c.1 Amount of fossil-fuel subsidies per unit of
GDP (production and consumption) and as a
proportion of total national expenditure on fossil fuels

Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impactsa
13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to
climate-related hazards and natural disasters in all
countries

13.1.1 Number of deaths, missing persons and directly
affected persons attributed to disasters per 100,000
population
13.1.2 Number of countries that adopt and implement
national disaster risk reduction strategies in line with
the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030
13.1.3 Proportion of local governments that adopt and
implement local disaster risk reduction strategies in
line with national disaster risk reduction strategies

a

Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary
international, intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change.
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13.2 Integrate climate change measures into national
policies, strategies and planning

13.2.1 Number of countries that have communicated
the establishment or operationalization of an
integrated policy/strategy/plan which increases their
ability to adapt to the adverse impacts of climate
change, and foster climate resilience and low
greenhouse gas emissions development in a manner
that does not threaten food production (including a
national adaptation plan, nationally determined
contribution, national communication, biennial update
report or other)

13.3 Improve education, awareness-raising and human
and institutional capacity on climate change mitigation,
adaptation, impact reduction and early warning

13.3.1 Number of countries that have integrated
mitigation, adaptation, impact reduction and early
warning into primary, secondary and tertiary curricula
13.3.2 Number of countries that have communicated
the strengthening of institutional, systemic and
individual capacity-building to implement adaptation,
mitigation and technology transfer, and development
actions

13.a Implement the commitment undertaken by
developed-country parties to the United Nations
Framework Convention on Climate Change to a goal of
mobilizing jointly $100 billion annually by 2020 from
all sources to address the needs of developing countries
in the context of meaningful mitigation actions and
transparency on implementation and fully
operationalize the Green Climate Fund through its
capitalization as soon as possible

13.a.1 Mobilized amount of United States dollars per
year between 2020 and 2025 accountable towards the
$100 billion commitment

13.b Promote mechanisms for raising capacity for
effective climate change-related planning and
management in least developed countries and small
island developing States, including focusing on women,
youth and local and marginalized communities

13.b.1 Number of least developed countries and small
island developing States that are receiving specialized
support, and amount of support, including finance,
technology and capacity-building, for mechanisms for
raising capacities for effective climate change-related
planning and management, including focusing on
women, youth and local and marginalized
communities

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
14.1 By 2025, prevent and significantly reduce marine
14.1.1 Index of coastal eutrophication and floating
pollution of all kinds, in particular from land-based
plastic debris density
activities, including marine debris and nutrient pollution
14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine
and coastal ecosystems to avoid significant adverse
impacts, including by strengthening their resilience, and
take action for their restoration in order to achieve
healthy and productive oceans
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14.3 Minimize and address the impacts of ocean
acidification, including through enhanced scientific
cooperation at all levels

14.3.1 Average marine acidity (pH) measured at
agreed suite of representative sampling stations

14.4 By 2020, effectively regulate harvesting and end
overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing
and destructive fishing practices and implement
science-based management plans, in order to restore
fish stocks in the shortest time feasible, at least to levels
that can produce maximum sustainable yield as
determined by their biological characteristics

14.4.1 Proportion of fish stocks within biologically
sustainable levels

14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal
and marine areas, consistent with national and
international law and based on the best available
scientific information

14.5.1 Coverage of protected areas in relation to
marine areas

14.6 By 2020, prohibit certain forms of fisheries
subsidies which contribute to overcapacity and
overfishing, eliminate subsidies that contribute to
illegal, unreported and unregulated fishing and refrain
from introducing new such subsidies, recognizing that
appropriate and effective special and differential
treatment for developing and least developed countries
should be an integral part of the World Trade
Organization fisheries subsidies negotiationb

14.6.1 Progress by countries in the degree of
implementation of international instruments aiming to
combat illegal, unreported and unregulated fishing

14.7 By 2030, increase the economic benefits to small
island developing States and least developed countries
from the sustainable use of marine resources, including
through sustainable management of fisheries,
aquaculture and tourism

14.7.1 Sustainable fisheries as a proportion of GDP in
small island developing States, least developed
countries and all countries

14.a Increase scientific knowledge, develop research
capacity and transfer marine technology, taking into
account the Intergovernmental Oceanographic
Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of
Marine Technology, in order to improve ocean health
and to enhance the contribution of marine biodiversity
to the development of developing countries, in
particular small island developing States and least
developed countries

14.a.1 Proportion of total research budget allocated to
research in the field of marine technology

14.b Provide access for small-scale artisanal fishers to
marine resources and markets

14.b.1 Progress by countries in the degree of
application of a legal/regulatory/policy/institutional
framework which recognizes and protects access
rights for small-scale fisheries

b

Taking into account ongoing World Trade Organization negotiations, the Doha Development
Agenda and the Hong Kong ministerial mandate.

19/26

193

Report of the Inter-Agency and Expert Group on
Sustainable Development Goal Indicators (E/CN.3/2017/2)

14.c.1 Number of countries making progress in
ratifying, accepting and implementing through legal,
policy and institutional frameworks, ocean-related
instruments that implement international law, as
reflected in the United Nation Convention on the Law
of the Sea, for the conservation and sustainable use of
the oceans and their resources

14.c Enhance the conservation and sustainable use of
oceans and their resources by implementing
international law as reflected in the United Nations
Convention on the Law of the Sea, which provides the
legal framework for the conservation and sustainable
use of oceans and their resources, as recalled in
paragraph 158 of “The future we want”

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage
forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and
sustainable use of terrestrial and inland freshwater
ecosystems and their services, in particular forests,
wetlands, mountains and drylands, in line with
obligations under international agreements

15.1.1 Forest area as a proportion of total land area

15.2 By 2020, promote the implementation of
sustainable management of all types of forests, halt
deforestation, restore degraded forests and substantially
increase afforestation and reforestation globally

15.2.1 Progress towards sustainable forest
management

15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded
land and soil, including land affected by desertification,
drought and floods, and strive to achieve a land
degradation-neutral world

15.3.1 Proportion of land that is degraded over total
land area

15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain
ecosystems, including their biodiversity, in order to
enhance their capacity to provide benefits that are
essential for sustainable development

15.4.1 Coverage by protected areas of important sites
for mountain biodiversity

15.5 Take urgent and significant action to reduce the
degradation of natural habitats, halt the loss of
biodiversity and, by 2020, protect and prevent the
extinction of threatened species

15.5.1 Red List Index

15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits
arising from the utilization of genetic resources and
promote appropriate access to such resources, as
internationally agreed

15.6.1 Number of countries that have adopted
legislative, administrative and policy frameworks to
ensure fair and equitable sharing of benefits

15.7 Take urgent action to end poaching and trafficking
of protected species of flora and fauna and address both
demand and supply of illegal wildlife products

15.7.1 Proportion of traded wildlife that was poached
or illicitly trafficked

15.8 By 2020, introduce measures to prevent the
introduction and significantly reduce the impact of
invasive alien species on land and water ecosystems and
control or eradicate the priority species

15.8.1 Proportion of countries adopting relevant
national legislation and adequately resourcing the
prevention or control of invasive alien species

15.1.2 Proportion of important sites for terrestrial and
freshwater biodiversity that are covered by protected
areas, by ecosystem type

15.4.2 Mountain Green Cover Index
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15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity
values into national and local planning, development
processes, poverty reduction strategies and accounts

15.9.1 Progress towards national targets established in
accordance with Aichi Biodiversity Target 2 of the
Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020

15.a Mobilize and significantly increase financial
resources from all sources to conserve and sustainably
use biodiversity and ecosystems

15.a.1 Official development assistance and public
expenditure on conservation and sustainable use of
biodiversity and ecosystems

15.b Mobilize significant resources from all sources
and at all levels to finance sustainable forest
management and provide adequate incentives to
developing countries to advance such management,
including for conservation and reforestation

15.b.1 Official development assistance and public
expenditure on conservation and sustainable use of
biodiversity and ecosystems

15.c Enhance global support for efforts to combat
poaching and trafficking of protected species, including
by increasing the capacity of local communities to
pursue sustainable livelihood opportunities

15.c.1 Proportion of traded wildlife that was poached
or illicitly trafficked

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for
all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
16.1 Significantly reduce all forms of violence and
related death rates everywhere

16.1.1 Number of victims of intentional homicide per
100,000 population, by sex and age
16.1.2 Conflict-related deaths per 100,000 population,
by sex, age and cause
16.1.3 Proportion of population subjected to physical,
psychological or sexual violence in the previous
12 months
16.1.4 Proportion of population that feel safe walking
alone around the area they live

16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms
of violence against and torture of children

16.2.1 Proportion of children aged 1-17 years who
experienced any physical punishment and/or
psychological aggression by caregivers in the past
month
16.2.2 Number of victims of human trafficking per
100,000 population, by sex, age and form of
exploitation
16.2.3 Proportion of young women and men aged
18-29 years who experienced sexual violence by
age 18
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16.3 Promote the rule of law at the national and
international levels and ensure equal access to justice
for all

16.3.1 Proportion of victims of violence in the
previous 12 months who reported their victimization
to competent authorities or other officially recognized
conflict resolution mechanisms
16.3.2 Unsentenced detainees as a proportion of
overall prison population

16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and
arms flows, strengthen the recovery and return of stolen
assets and combat all forms of organized crime

16.4.1 Total value of inward and outward illicit
financial flows (in current United States dollars)

16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all
their forms

16.5.1 Proportion of persons who had at least one
contact with a public official and who paid a bribe to a
public official, or were asked for a bribe by those
public officials, during the previous 12 months

16.4.2 Proportion of seized, found or surrendered
arms whose illicit origin or context has been traced or
established by a competent authority in line with
international instruments

16.5.2 Proportion of businesses that had at least one
contact with a public official and that paid a bribe to a
public official, or were asked for a bribe by those
public officials during the previous 12 months
16.6 Develop effective, accountable and transparent
institutions at all levels

16.6.1 Primary government expenditures as a
proportion of original approved budget, by sector
(or by budget codes or similar)
16.6.2 Proportion of population satisfied with their
last experience of public services

16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and
representative decision-making at all levels

16.7.1 Proportions of positions (by sex, age, persons
with disabilities and population groups) in public
institutions (national and local legislatures, public
service, and judiciary) compared to national
distributions
16.7.2 Proportion of population who believe decisionmaking is inclusive and responsive, by sex, age,
disability and population group

16.8 Broaden and strengthen the participation of
developing countries in the institutions of global
governance

16.8.1 Proportion of members and voting rights of
developing countries in international organizations

16.9 By 2030, provide legal identity for all, including
birth registration

16.9.1 Proportion of children under 5 years of age
whose births have been registered with a civil
authority, by age
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16.10 Ensure public access to information and protect
fundamental freedoms, in accordance with national
legislation and international agreements

16.10.1 Number of verified cases of killing,
kidnapping, enforced disappearance, arbitrary
detention and torture of journalists, associated media
personnel, trade unionists and human rights advocates
in the previous 12 months
16.10.2 Number of countries that adopt and
implement constitutional, statutory and/or policy
guarantees for public access to information

16.a Strengthen relevant national institutions, including
through international cooperation, for building capacity
at all levels, in particular in developing countries, to
prevent violence and combat terrorism and crime

16.a.1 Existence of independent national human rights
institutions in compliance with the Paris Principles

16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and
policies for sustainable development

16.b.1 Proportion of population reporting having
personally felt discriminated against or harassed in the
previous 12 months on the basis of a ground of
discrimination prohibited under international human
rights law

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for
Sustainable Development
Finance
17.1 Strengthen domestic resource mobilization,
including through international support to developing
countries, to improve domestic capacity for tax and
other revenue collection

17.1.1 Total government revenue as a proportion of
GDP, by source

17.2 Developed countries to implement fully their
official development assistance commitments, including
the commitment by many developed countries to
achieve the target of 0.7 per cent of gross national
income for official development assistance (ODA/GNI)
to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of
ODA/GNI to least developed countries; ODA providers
are encouraged to consider setting a target to provide at
least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed
countries

17.2.1 Net official development assistance, total and
to least developed countries, as a proportion of the
Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) Development Assistance
Committee donors’ gross national income (GNI)

17.3 Mobilize additional financial resources for
developing countries from multiple sources

17.3.1 Foreign direct investments (FDI), official
development assistance and South-South Cooperation
as a proportion of total domestic budget

17.1.2 Proportion of domestic budget funded by
domestic taxes

17.3.2 Volume of remittances (in United States
dollars) as a proportion of total GDP
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17.4 Assist developing countries in attaining long-term
debt sustainability through coordinated policies aimed
at fostering debt financing, debt relief and debt
restructuring, as appropriate, and address the external
debt of highly indebted poor countries to reduce debt
distress

17.4.1 Debt service as a proportion of exports of
goods and services

17.5 Adopt and implement investment promotion
regimes for least developed countries

17.5.1 Number of countries that adopt and implement
investment promotion regimes for least developed
countries

Technology
17.6 Enhance North-South, South-South and triangular
regional and international cooperation on and access to
science, technology and innovation and enhance
knowledge-sharing on mutually agreed terms, including
through improved coordination among existing
mechanisms, in particular at the United Nations level,
and through a global technology facilitation mechanism

17.6.1 Number of science and/or technology
cooperation agreements and programmes between
countries, by type of cooperation

17.7 Promote the development, transfer, dissemination
and diffusion of environmentally sound technologies to
developing countries on favourable terms, including on
concessional and preferential terms, as mutually agreed

17.7.1 Total amount of approved funding for
developing countries to promote the development,
transfer, dissemination and diffusion of
environmentally sound technologies

17.8 Fully operationalize the technology bank and
science, technology and innovation capacity-building
mechanism for least developed countries by 2017 and
enhance the use of enabling technology, in particular
information and communications technology

17.8.1 Proportion of individuals using the Internet

17.6.2 Fixed Internet broadband subscriptions per
100 inhabitants, by speed

Capacity-building
17.9 Enhance international support for implementing
effective and targeted capacity-building in developing
countries to support national plans to implement all the
Sustainable Development Goals, including through
North-South, South-South and triangular cooperation

17.9.1 Dollar value of financial and technical
assistance (including through North-South, SouthSouth and triangular cooperation) committed to
developing countries

Trade
17.10 Promote a universal, rules-based, open,
non-discriminatory and equitable multilateral trading
system under the World Trade Organization, including
through the conclusion of negotiations under its Doha
Development Agenda

17.10.1 Worldwide weighted tariff-average

17.11 Significantly increase the exports of developing
countries, in particular with a view to doubling the least
developed countries’ share of global exports by 2020

17.11.1 Developing countries’ and least developed
countries’ share of global exports
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17.12 Realize timely implementation of duty-free and
quota-free market access on a lasting basis for all least
developed countries, consistent with World Trade
Organization decisions, including by ensuring that
preferential rules of origin applicable to imports from
least developed countries are transparent and simple,
and contribute to facilitating market access

17.12.1 Average tariffs faced by developing
countries, least developed countries and small island
developing States

Systemic issues
Policy and institutional coherence
17.13 Enhance global macroeconomic stability,
including through policy coordination and policy
coherence

17.13.1 Macroeconomic Dashboard

17.14 Enhance policy coherence for sustainable
development

17.14.1 Number of countries with mechanisms in
place to enhance policy coherence of sustainable
development

17.15 Respect each country’s policy space and
leadership to establish and implement policies for
poverty eradication and sustainable development

17.15.1 Extent of use of country-owned results
frameworks and planning tools by providers of
development cooperation

Multi-stakeholder partnerships
17.16 Enhance the Global Partnership for Sustainable
Development, complemented by multi-stakeholder
partnerships that mobilize and share knowledge,
expertise, technology and financial resources, to support
the achievement of the Sustainable Development Goals
in all countries, in particular developing countries

17.16.1 Number of countries reporting progress in
multi-stakeholder development effectiveness
monitoring frameworks that support the achievement
of the sustainable development goals

17.17 Encourage and promote effective public, publicprivate and civil society partnerships, building on the
experience and resourcing strategies of partnerships

17.17.1 Amount of United States dollars committed
to public-private and civil society partnerships

Data, monitoring and accountability
17.18 By 2020, enhance capacity-building support to
developing countries, including for least developed
countries and small island developing States, to increase
significantly the availability of high-quality, timely and
reliable data disaggregated by income, gender, age,
race, ethnicity, migratory status, disability, geographic
location and other characteristics relevant in national
contexts

17.18.1 Proportion of sustainable development
indicators produced at the national level with full
disaggregation when relevant to the target, in
accordance with the Fundamental Principles of
Official Statistics
17.18.2 Number of countries that have national
statistical legislation that complies with the
Fundamental Principles of Official Statistics
17.18.3 Number of countries with a national
statistical plan that is fully funded and under
implementation, by source of funding
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17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop
measurements of progress on sustainable development
that complement gross domestic product, and support
statistical capacity-building in developing countries

17.19.1 Dollar value of all resources made available
to strengthen statistical capacity in developing
countries
17.19.2 Proportion of countries that (a) have
conducted at least one population and housing census
in the last 10 years; and (b) have achieved 100 per
cent birth registration and 80 per cent death
registration

26/26

200

201

I

2015 vedtok verdens ledere FNs bærekraftsmål som skal
sørge for at vi innen 2030 skaper en verden som er god
å leve i for alle. I denne rapporten finner du det norske
sivilsamfunnets innspill til hvordan myndighetene kan nå
disse 17 målene.
Alt henger sammen med alt:
For å utrydde fattigdom (mål 1) må alle mennesker få
dekket behovet for nok mat (mål 2), rent vann og trygg
sanitær (mål 6), et trygt og godt bomiljø (mål 11), god helse
(mål 3) og utdanning (mål 4). Tilgang til ren energi (mål 7)
og annen infrastruktur samt industrialisering, innovasjon
(mål 9) og anstendige jobber (mål 8) er nødvendig for å
redusere ulikhet (mål 10) - også mellom kjønnene (mål 5)
- og skape inkluderende grønn vekst (mål 8) som kan sikre
alle velferd i pakt med naturens tålegrense. For å sikre liv
på land (mål 15) og under vann (mål 14) og stanse farlige
klimaendringer (mål 13) må vi produsere og forbruke
bærekraftig (mål 12). Vi har ingen planet B. Og for å nå disse
målene i fredelige og rettferdige samfunn (mål 16) som kan
påse at målene nås trengs bredt samarbeid, samstemthet
og god finansiering (mål 17).
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