16.september 2020

Innspill
NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTSMÅLENE
Spire takker for muligheten til å komme med innspill til nasjonal handlingsplan
for bærekraftsmålene. Dette er en handlingsplan vi har ønsket oss lenge, og er
glade for at dette nå skal komme på plass.
Vi har kun ti år på oss til å nå bærekraftsmålene. Ingen av bærekraftsmåla kan
nås alene og vi må arbeide med dem på en helhetlig og samstemt måte.
Samtidig må vi anerkjenne at bærekraftsmåla også kan være motstridende.
Derfor kreves det en sterk koordinering, helhetlig forståelse og nøye vurderinger
av også utilsikta konsekvenser av ulike politiske tiltak. Vi må bort fra dagens
silotankegang for å unngå at vedtak bringer negative følger på andre områder.
Dette har vi blant annet sett når klimatiltak får negative følger for naturmangfold,
eller handelsavtaler som undergraver menneskerettigheter og miljø utenfor
Norges grenser.
Nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene må derfor løfte blikket, inkludere
alle departement, sektorer og aktører fra sivilsamfunnet, kommunene og
næringsliv. Den må løfte det store potensialet som ligger på lokalt nivå hvor man
kan særlig sikre bærekraftsmål som liv på land, bærekraftige byer og ansvarlig
produksjon og forbruk gjennom krav kommuner kan stille i sin rolle som
innkjøper og gjennom by- og arealplanlegging.
Samtidig må vi tørre å anerkjenne de globale utfordringene og hvordan Norge
har et særlig historisk ansvar for å stoppe klimaendringene, utrydde sult og
minske ulikheten. For at Norge skal oppfylle dette ansvaret må vi gjøre om på
flere utenrikspolitiske prioriteringer. Egeninteresser i form av urettferdige
handelsavtaler eller økt eksport av norsk petroleum og våpen kan ikke være en
del av norsk politikk. Fortsetter vi med dette bidrar vi til å undergrave
bærekraftsmålene. Vi kan ikke gi med en hånd, samtidig som vi tar med den
andre. En global helhetlig og samstemt politikk må være i kjernen for
handlingsplanen.
Metodikk og prosess for både utformingen og oppfølgingen av handlingsplanen
er videre helt avgjørende for resultatet og effekten. Selv om handlingsplanen skal
på plass relativt kjapt, er det avgjørende for kvaliteten at den likevel går i dybden
på reelle utfordringer og legger fram konkrete tiltak som kan gjennomføres på
både kort og lang sikt. Det må også medfølge økonomiske midler og
menneskelige ressurser til å følge den tett opp. Videre er det viktig med en sterkt
involvering av sivilsamfunnet gjennom hele prosessen. Generelt anbefaler vi å se
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til Finlands handlingsplan og deres prosess som er et eksempel til etterfølgelse.
Spire stiller seg også bak innspillet til LNU.
Spire krever:
● At nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene inkluderer reelle
utfordringer og områder hvor Norge har utfordringer med å oppnå
bærekraftsmålene
● At handlingsplanen inkluderer både nasjonale og internasjonale
dilemmaer og utfordringer
● At handlingsplanen kommer med konkrete tiltak for å oppfylle
bærekraftsmålene nasjonalt og internasjonalt
● At det medfølger økonomiske midler og ressurser til å følge opp
handlingsplanen
● At innspillsforumet for samstemthet får en aktiv rådgivende rolle i arbeidet
med å følge opp handlingsplanen
● Det må innføres en egen samstemthetsansvarlig i hvert departement for å
sikre at dilemmaer, motsetninger og interessekonflikter identifiseres,
avstemmes og håndteres, herunder med skadebegrensende tiltak.
● OECDs byggesteiner for samstemt utvikling må foreligge som krav i
utformingen av norske utviklingsprosjekter.
Vennlig hilsen,
Julie Rødje
Leder i Spire
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