Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innspill til handlingsplanen om bærekraftsarbeidet i Norge.
Innspill fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner - LNU

Vi vil takke Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup for å ta initiativ til denne
innspillsrunden i forbindelse med arbeidet med en handlingsplan for bærekraftsarbeidet i Norge. Vi
støtter en slik handlingsplan og vil gjerne komme med våre innspill til hvordan den bør utformes.

Målgruppe og mål: Hvem skal handlingsplanen rette seg mot og hva skal vi oppnå?
For LNU er det viktig at handlingsplanen retter seg mot ungdom og ungdomsorganisasjoner som en
spesifikk målgruppe. Ungdom er nøkkelen til å nå bærekraftsmålene, og da må også ungdom få
medvirke i de politiske prosessene og bli inkludert når man arbeider med å implementere politikk
som skal bidra til å nå målene. Barn og unge er de som må leve lengst med konsekvensene dersom vi
ikke når Agenda 2030. Samtidig nevnes ungdom kun fem ganger i bærekraftsmålene.
Ungdomsorganisasjoner er en viktig bærebjelke i samfunnet, og for oss er det viktig at en
handlingsplan skal kunne brukes til å aktivt og kontinuerlig inkludere dem. Vi er viktige for
demokratiet og for en varig positiv utvikling av samfunnet.
Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave, og delmål 16.7 er å sikre
lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer. FNs
resolusjon 2250 - Ungdom, fred og sikkerhet poengterer også at inkludering av ungdom i
fredsprosesser er med på å skape varig fred. Dette understreker hvor viktig det er at ungdom ikke
faller utenfor hverken når avgjørelsene skal tas, eller arbeidet skal gjøres.

Innretning: Hvordan bør vi legge opp selve dokumentet for at det skal bli et nyttig verktøy
for næringsliv, sivilsamfunn, akademia og offentlig sektor?
For at dokumentet skal kunne bli et nyttig verktøy, må det konkretisere arenaer og muligheter der
ungdomsorganisasjoner kan medvirke og bli lyttet til. Dette må inkludere hele spekteret og
mangfoldet av ungdomsorganisasjoner, og legge opp til reell og meningsfull medvirkning.

LNUs fem prinsipper for reell og meningsfull medvirkning:
1. Selvstendighet: Ungdom må selv få velge hvilke saker de ønsker å engasjere seg i. Ungdom har
rett til å bli hørt i alle beslutningsprosesser som angår dem, og i beslutningsprosesser som angår
tema der ungdom er engasjert. Prosesser der unge er med på like vilkår med voksne gir reell
innflytelse.
2. Representasjon: Ungdom må selv få velge sine egne representanter, og disse representantene må
stå til ansvar overfor andre unge, slik som i den demokratiske barne- og ungdomsfrivilligheten.

3. Kompetanse: Ungdom må anerkjennes som en faglig ressurs med nødvendig ekspertise som andre
ikke kan erstatte.
4. Informasjon: Medvirkningsorganer for unge må ha tilgang på all relevant informasjon slik at de kan
sette seg inn i alle saker som angår ungdom.
5. Kontinuitet: Ungdom må kunne medvirke i alle ledd av den politiske prosessen. Enkeltstående
arrangementer og prosesser som ikke har en forankring noe sted gir ikke medvirkning.

Problembeskrivelse: Hvilke utfordringer står i veien for å nå bærekraftsmålene i Norge
innen 2030? Hvilke dilemmaer møter din sektor, og hvordan skal vi løse disse
dilemmaene?
En av de store utfordringene som står i veien for å nå bærekraftsmålene er at ungdom ikke blir tatt
på alvor. Vi kan ofte møte holdninger som at det er kjekt at vi engasjerer oss, men at våre innspill
ikke blir tatt seriøst. LNU sin rapport “Unge stemmer 2017 - På vei mot et demokratisk utenforskap”
tydeliggjør demokratiske utfordringer ved at vi er underrepresentert både i valg og blant folkevalgte.
Når vi ikke har de samme mulighetene til å påvirke hverken gjennom å velge de representantene som
taler vår sak eller sitter i folkevalgte organer så er vi nødt til å få andre påvirkningskanaler. Siden
bærekraftsmålene i også angår oss i aller høyest grad, så må disse utfordringene møtes med dialog
og medvirkning. Vi tror derfor at en handlingsplan som setter ungdomsorganisasjoner som en tydelig
partner i arbeidet vil kunne gjøre prosessen med å nå bærekraftsmålene bedre og mer demokratisk.
Ungdomsorganisasjoner har også økonomiske utfordringer som gjør bærekraftsarbeid vanskelig. Å
legge om til bærekraftig drift av organisasjon, møter, leirer osv. er ofte kostbart. Arrangementer som
for eksempel sommerleirer vil bli dyrere noe som kan føre til at færre får deltatt. Drift av
organisasjonene som å arrangere styremøter og årsmøter mer bærekraftig vil være store
utgiftsposter for organisasjoner. Dette gjør at man har utfordringer med å velge bærekraftige
løsninger.

Tiltak: Hvilke konkrete forslag til tiltak bør regjeringen vurdere i handlingsplanen?
Et tiltak som regjeringen bør vurdere er en støtteordning ungdomsorganisasjoner kan søke midler fra
til bærekraftig drift og aktivitet. Ungdomsorganisasjonene trenger de nødvendige rammene for å
bidra i bærekraftsarbeidet. Å legge om driften i en organisasjon til å være mer bærekraftig kan være
kostbart. Det kan gå ut over tilbudet og aktivitetsnivået. En slik støtteordning vil også være veldig
positiv dersom den muliggjør organisasjoner til å samarbeide mer i arbeidet med bærekraft.

Med vennlig hilsen

Andreas Tangen Borud

Isa Maline Isene

Generalsekretær

Styreleder

