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Verdens
viktigeste
plan

FNs bærekraftsmål er verdens viktigste plan. 
Den består av 17 mål og 169 delmål som 
skal gjøre verden bærekraftig og rettferdig i 
2030, og ble vedtatt av alle verdens land på 
FNs generalforsamling i 2015. Tanken bak 
bærekraftsmålene er at hele verden skal sam-
arbeide for å skape en bærekraftig utvikling. 
Om vi skal lykkes med det må hele verdens 
befolkning, også barn og unge bli inkludert i 
arbeidet. Og det haster, for vi har bare 10 år 
igjen til vi skal være i mål.  

Bærekraftsmålene bygger på et premiss 
om at ingen skal utelates. For å skape en 
bærekraftig verden må alle få ta del i utvik-
lingen. En fjerdedel av verdens befolkning 
er ungdommer mellom 10 og 24 år, tidenes 
største ungdomsgenerasjon. Tar vi med alle 
under 30 år så utgjør det mer enn halvparten 
av menneskene på jorda. Det sier seg selv at 
vi ikke kan skape en bærekraftig verden hvor 
ingen utelates hvis halvparten av verdens 
befolkning ikke blir inkludert i planen. 
Likevel ser vi at så langt har ungdom i stor 
grad blitt utelatt fra bærekraftsmålene. Ordet 
ungdom er bare nevnt 5 ganger gjennom alle 
målene, men verre er det at verdens ledere 
nå ser ut til å ha glemt rollen vi unge kan 
spille i arbeidet med å skape en bærekraftig 
verden. Heldigvis er mange unge allerede 
godt i gang med å bidra.  

På mange måter kan man si at bærekrafts-
målene skal være verdens største dugnad 
de neste 10 årene. Og dugnad er noe vi er 
skikkelig gode på i den unge frivilligheten. 
Hver eneste dag bidrar barn og unge til at 
vi kommer litt nærmere bærekraftsmålene 
gjennom sitt engasjement. Noen plukker 
plastsøppel fra strender, andre holder 
appeller og sørger for å stille politikerne 
våre til ansvar. Noen skaper inkluderende 
fellesskap hvor du kan være med uansett 
hvor stor lommebok foreldrene dine har, 
andre gjør det mulig for barn å delta uansett 
hvilke funksjonsnedsettelser eller helsetil-
stand du har. Mange barn og unge bidrar 
til en bærekraftig utvikling uten å en gang 
ha hørt om hva bærekraftsmålene er. Vi vil 
gjøre det enda enklere for barn og unge i 
organisasjonene å bruke sitt engasjement for 
å nå bærekraftsmålene, ved å spre kunnskap 
og bidra til å synliggjøre alt det gode arbeidet 
som allerede gjøres.  

Den unge frivilligheten har mye å bidra med 
når verdens viktigste plan skal realiseres, 
og det er på tide at politikerne anerkjenner 
bidraget vårt og inkluderer oss som en viktig 
aktør i dette arbeidet. For vi kommer aldri til 
å nå bærekraftsmålene uten barn og unge på 
laget.  

Rode Hegstad, styreleder i LNU
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Bærekraftsmålene er verdens felles 
utviklingsagenda, og består av 17 mål og 169 
delmål som er vedtatt av alle FNs 193 med-
lemsland – inkludert Norge. Sammen har 
landene satt seg mål innen en hel rekke ulike 
samfunnstemaer som utdanning, helse, miljø 
og naturvern, infrastruktur og likestilling. 
Siden målene skal oppnås innen 2030, kalles 
de også noen ganger 2030-agendaen. På 
engelsk heter målene «Sustainable Develop-
ment Goals, og forkortes ofte til «SDGs».

For mange er illustrasjonen nedenfor godt 
kjent. Her er hvert av bærekraftsmålene 
illustrert ved en fargerik firkant, og det står 
hva man skal oppnå. Videre skjuler det seg 
en rekke delmål som skal sikre bærekraftig 
utvikling lokalt, nasjonalt og globalt.

Fra tusenårsmål til bærekraftsmål – 
historien bak bærekraftsmålene
Da bærekraftsmålene ble vedtatt erstattet 
de tusenårsmålene som var FNs utviklings-
agenda fra 2000 til 2015, og som i større 
grad hadde vært en giver-drevet utviklings-
agenda med mål som å utrydde ekstrem 
fattigdom og sult, stoppe spredningen av 
malaria og å sikre grunnskoleutdanning for 
alle. Dette gjorde at tusenårsmålene i liten 
grad angikk de rike landene i nord, men at 

de heller fokuserte på de fattigere landene i 
sør. Tusenårsmålene ble også kritisert for å 
presentere «one size fits all»-løsninger for 
alle utviklingslandene i sør, der løsninger 
på utfordringene ikke tok hensyn til lokale 
forhold og kontekster. Samtidig regnes 
tusenårsmålene av noen for å stå bak den 
mest vellykkede internasjonale innsatsen for 
fattigdomsbekjempelse noensinne.1 Det bør 
også nevnes at suksessen til tusenårsmålene 
fikk god hjelp av Kinas voldsomme vekst og 
velstandsøkning i perioden, som får mye 
av æren for at fattigdommen i verden ble 
halvert mellom 1990 og 2010.2

I motsetning til tusenårsmålene har de 17 
bærekraftsmålene en universell og helhetlig 
tilnærming til bærekraftig utvikling. Dette 
betyr at de gjelder alle, og at både land i det 
globale nord og i det globale sør skal være 
med å bidra til at de oppnås. Alle land må 
dermed gjennomføre tiltak på både lokalt, 
nasjonalt og globalt plan, for å sikre at 
agendaen blir oppfylt. Bærekraftsmålene er 
også gjensidig avhengige av hverandre. Det 
betyr at man ikke oppnår en bærekraftig og 

1 NUPI (2019)
2 Sachs (2012)

Hva er bære
kraftsmålene?
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rettferdig verden uten å oppfylle alle målene. 
Det betyr også at land ikke kan bedrive hånd-
plukking av målene de anser som enklest 
eller mest ukontroversielle å oppnå, men 
at de må jobbe kontinuerlig med samtlige 
bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene er altså ikke bare en 
utviklings- eller bistandsagenda, men en 
helhetlig arbeidsplan for hele verdens 
utvikling. Da 2030-agendaen ble vedtatt i 
2015, sa statsminister Erna Solberg i sin tale 
til FN at Norge skal gjøre sitt ytterste, både 
på hjemme- og bortebane, for å nå målene 
innen 2030. Nå, snart fem år etter, ser vi 
likevel få tegn til at Norge inntar en helhetlig 
tilnærming til målene, til tross for at bære-
kraftsmålene har vært på alles lepper siden 
de ble vedtatt. 

Samarbeid for å nå målene
Da bærekraftsmålene ble lansert i 2015, var 
det etter en prosess som hadde vart i flere 
år, og inkludert forskere, styresmakter, 
aktivister, sivilsamfunnsorganisasjoner og 
flere andre interessenter. Til tross for svært 
varierende interesser og fokusområder, 
klarte verden å enes om de 17 målene.

Nettopp det å ha en åpen og inkluderende 
prosess er et helt sentralt mål i bærekrafts-
målene, og et hovedprinsipp er at ingen skal 
utelates – «leave no one behind». Dette 
betyr at for å nå målene trenger vi en styrket 
deltakelse fra alle land, ikke-statlige aktører 
og landenes befolkninger. Dette understrekes 
videre ved at bærekraftsmål 17 handler om 
samarbeid for å nå målene.

Både prinsippet «leaving no one behind» 
og bærekraftsmål 17 om samarbeid for å nå 
målene  framhever viktigheten av å inklu-
dere ulike aktører, slik som sivilsamfunn, 
næringslivsaktører og styresmakter, og peker 
på at et velfungerende partnerskap og aner-
kjennelse av ulike ressurser og erfaringer er 
avgjørende for å nå målene. Ungdom er en 
slik gruppe. 

Bærekraftsmålene består av 17 mål med totalt 169 delmål. Målene skal nås innen 2030, og kalles derfor også «2030-agendaen».

Bærekraftsmålene er en hel-
hetlig arbeidsplan for hele 
verdens utvikling

”
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Verden har aldri vært yngre. 1,8 milliarder 
mennesker, det vil si over en fjerdedel av 
verdens befolkning, er mellom 10 og 24 år 
gamle. Nesten 90 prosent av disse ungdom-
mene bor i utviklingsland. Samtidig er man 
gelen på tilgang til skikkelige arbeidsmarke-
der, utdanning, nødvendige helsetjenester 
og likestilling blant de største hindrene for 
at ungdom skal få oppfylt sine rettigheter. På 
verdensbasis er ungdom overrepresentert i 
flere statistikker som viser sårbarhet i krig og 
konflikt, og for seksuelt overførbare sjuk-
dommer og psykiske lidelser.3,4

Alt i alt er ungdom kanskje den fremste 
interessenten i at 2030-agendaen er vel-
lykket, og at bærekraftsmålene blir oppfylt. 
Samtidig spiller ungdom med høy innsats. 
Det er de som vil være voksne i 2030 og 
leve med konsekvensene av de politiske 
beslutningene for retningen på utviklingen 
verden tar i dag. Det er derfor avgjørende at 
ungdom ikke bare inkluderes som målgruppe 
for politikken som utformes når bærekrafts-
målene implementeres på nasjonalt og lokalt 
plan, men at ungdom inkluderes aktivt som 

3 LNU (2016)
4 UNFPA (2014)

aktører i politikkutformingen og beslutnings-
prosessene underveis. Ungdom sitter på 
kunnskap som er avgjørende for å oppnå alle 
bærekraftsmålene, og må derfor inkluderes 
i alle områder som er relevante for livene 
deres, ikke kun når det som regnes som 
typiske ungdomsspørsmål diskuteres. 

Likevel er ungdom nevnt kun fem ganger i 
bærekraftsmålene. Det at ungdom blir glemt 
er ikke nødvendigvis fordi de ikke blir sett på 
som en viktig gruppe, men fordi det kan være 
enklere å fokusere på andre, mer definerte, 
grupper. Da ungdom hverken er barn eller 
voksne, faller de ofte mellom to stoler «[…] 
dersom de hverken er tilstede der fortolknin-
gen gjøres, eller har en klart definert status 
som målgruppe med allerede godt belyste 
behov»5. Dette gjenspeiles i at det ikke finnes 
noen klart definerte ungdomsrettigheter, og 
kan forklare hvorfor ungdoms menneskeret-
tigheter brytes i større grad enn andres6. 

FNs Barnekonvensjon artikkel 1 definerer 
barn som «ethvert menneske under 18 år, 
hvis ikke barnet blir myndig tidligere etter 

5 LNU (2016)
6 Ibid.

Sjeldent nevnt,  
ofte glemt. Ungdom 
og bærekrafts
målene
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den lovgivning som gjelder for barnet»7. 
Det finnes derimot ingen allmenn godkjent, 
internasjonal definisjon for hva som utgjør 
ungdom på lik linje med Barnekonvensjo-
nens definisjon av barn. Den Afrikanske 
union definerer ungdom som alle mellom 
15 og 35 år.8 EUs ungdomsstrategi har ikke 
en offisiell definisjon av «ungdom», men 
henviser til medlemslandenes nasjonale 
definisjoner. Samtidig har EUs «Youth in 
Action»-program ungdom mellom 13 og 30 
år som målgruppe.9 I likhet med EU henviser 
FN til nasjonalt bestemte definisjoner, men 
definerer ungdom som 15 til 24 år i statis-
tikkøyemed.10 I regjeringens statsbudsjett for 
2019 står det at «personar mellom 13 og 26 
år blir rekna som ungdom og er ei mangfal-
dig gruppe».11

«Ungdom er best forstått som en 
overgangsperiode fra barndommens 
avhengighet til voksenlivets uavhen-
gighet. Derfor er ungdom som kate-
gori mer flytende enn andre alders-
grupper. Likevel er alder den enkleste 
måten å definere denne gruppen på, 
særlig med tanke på utdanning og 
arbeid, fordi ‘ungdom’ ofte brukes om 
en person mellom alderne der man er 
ferdig med obligatorisk skolegang og 
finner sin første jobb»12

Ungdom utgjør altså en særegen sam-
funnsgruppe, og er en gruppe det kan være 
vanskelig å nå, men som det lønner seg å 
satse på. Fordi ungdomstiden kan betegnes 
som en overgangsfase fra barn til voksen, vil 
ungdom naturligvis også ta valg som gagner 
dem i deres nåværende mellomfase og i deres 
fremtidige voksenliv. På denne måten vil det 
å inkludere ungdom ha større positive sam-
funnsmessige ringvirkninger utover denne 

7 Barneombudet (2019)
8 Afrikanske union (2006)
9 European Commission (2011)
10 FN (2019)
11 Statsbudsjettet (2019)
12 UNDESA (2013), forfatters oversettelse

aldersgruppen. «Felles for ungdom som 
gruppe er at man er i utvikling og på vei til å 
bli noe annet, samtidig som man har rett til 
og behov for å være en aktør her og nå. […] 
Individer i ungdomsfasen er bevisste på at de 
ikke vil være ungdom for alltid, og samtidig 
ikke vet med sikkerhet hvor og hvordan livet 
vil fortsette»13.

Når ungdom blir inkludert i politiske proses-
ser som gjelder egne liv blir også de politiske 
avgjørelsene som tas bedre. Ungdom er 
eksperter på mange ulike områder og kan 
derfor komme med nyttig kunnskap og 
innspill i saker som angår dem. I tillegg til 
kompetansen de innehar, har ungdom ofte 
også evnen til å se saker som angår dem. 
I tillegg til kompetansen de innehar, har 
ungdom ofte også evnen til å se saker på en 
annen måte en eldre generasjoner klarer, og 
kan slik være endringsaktører som kommer 
med friske perspektiver og nye løsninger. 
Denne ekspertisen må anerkjennes av 
politiske beslutningstakere, som bør se på 
ungdom som profesjonelle aktører som kan 
styrke deres valg og beslutninger. 

Ungdom bryr seg om verden og samfunnet 
rundt seg. Ett av de synligste tegnene på 
ungdoms samfunnsengasjement for bære-
kraftsmålene det siste året har vært den store 
og globale mobiliseringen rundt klimakri-
sen. I forkant av FNs klimakonferanse i 
september 2019, der Erna Solberg deltok, 
gikk anslagsvis 6 millioner mennesker over 
hele verden ut i klimastreik for å kreve mer 
handling på klimafeltet.14,15 Mange av de 
streikende var unge som var inspirert av den 
16 år gamle svenske eleven Greta Thunberg, 
hvis enmannsprotester siden 2018 har skapt 
den største globale bevegelsen for klima-
handling verden noensinne har sett. I Norge 
arrangerte Natur og Ungdom flere skolestrei-
ker fra Svalbard i nord til Kristiansand i 
sør som mobiliserte titusenvis av ungdom 
med krav om at regjeringen kutter i utslipp, 
trapper opp nasjonale og internasjonale 
klimatiltak og erklærer klimakrise.16

13 LNU (2014)
14 New York Times (2019)
15 The Guardian (2019)
16 Aftenposten (2019a)



Hvordan inkludere ungdom?
Å inkludere ungdom handler ikke bare om 
å høre på hva de mener i etterkant av en 
prosess. For å sikre en reell og meningsfull 
inkludering av ungdom er det visse prinsip-
per som må være på plass. Til tross for at 
ungdom er en stor del av verdens befolkning, 
er ungdom ofte underrepresentert i beslut-
ningsprosesser. Tall fra FNs befolkningsfond 
viser at i to av tre land får ikke ungdom delta 

i å utforme nasjonale utviklingsplaner og 
strategier for fattigdomsreduksjon.17 Basert 
på erfaringer fra ungdomsdelegatordningen i 
FN, LNUs støtteordninger og politiske arbeid 
nasjonalt og internasjonalt, har vi utarbeidet 
fem prinsipper for reell og meningsfull 
ungdomsmedvirkning.

17 UNFPA (2014)

LNUs prinsipper for reell og  
meningsfull ungdomsmedvirkning

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 beslutnings-
prosesser som angår tema 
der ungdom er engasjert. 
Prosesser der unge er med på 
like vilkår med voksne gir reell 
innflytelse.

1

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 ungdomsfrivillighe-
ten.

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 om 
angår ungdom.

5

Kontinuitet
Ungdom må kunne medvirke 
i alle ledd av den politiske 
prosessen. Enkeltstående 
arrangementer og prosesser 
som ikke har forankring noe 
sted gir ikke medvirkning.

2

8
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Norge har forpliktet seg til å nå bærekrafts-
målene, og ga en oppdatering på implemen-
teringen i årsrapporten «One Year Closer».18 
Som ledd i arbeidet med bærekraftsmålene 
har Norge i likhet med en rekke andre land 
valgt å frivillig rapportere på sine tiltak for 
å nå 2030-agendaen, både på nasjonalt og 
internasjonalt nivå. Faktisk var Norge blant 
de første landene som i 2016 rapporterte til 
FN om statusen for implementeringen i eget 
land.19 Norge rapporterte store fremskritt, og 
er ledende innen flere områder som elektrifi-
sering av bilparken, fornybar energi og vann-
kraft, høyere utdanning, likestilling og høy 
levestandard. Samtidig er det flere områder 
hvor Norge har betydelige utfordringer med 
å nå bærekraftsmålene.

En gjentakende problematikk rundt 
implementeringen av bærekraftsmålene på 
nasjonalt og lokalt nivå er at man deler opp 
ansvaret etter eksisterende arbeidsområder. 
På denne måten blir implementeringen 
preget av en silotenkning, framfor de 
holistiske og universelle prinsippene som 
danner grunnsteinen i 2030-agendaen. For 
eksempel er det slik i Norge at Klima- og 
miljødepartementet har ansvar for mål 14 

18 Regjeringen (2019b)
19 Statsbudsjettet (2018)

og 15 om livet i vann og på land, justis- og 
beredskapsdepartementet har ansvar for 
mål 16 om fred og rettferdighet, olje- og 
energidepartementet har ansvar for mål 7 om 
ren energi for alle og kommunal- og moder-
niseringsdepartementet har ansvar for mål 
11 om bærekraftige byer og samfunn.20 Det 
koordinerende ansvaret har ligget hos finans-
departementet og utenriksdepartementet.21

Nytt av året 2020 er imidlertid at regjerin-
gen har utnevnt en egen ministerpost med 
ansvar for å koordinere Norges oppfølging 
av bærekraftsmålene. Dette er gledelige 
nyheter, og ministeren sier at målene kun vil 
bli innfridd med innsats fra de ulike departe-
mentene, offentlige virksomheter, næringsli-
vet og sivilsamfunnet.22 Det gjenstår å se om 
utnevnelsen av en bærekraftsminister vil bli 
fulgt opp av forpliktende politiske tiltak fra 
regjeringen.

Samstemt politikk for utvikling – 
stoppe klimaendringene
Hittil har utenriksdepartementet hatt 
koordinerende ansvar for implemente-
ringen av bærekraftsmålene, hvilket også 

20 Regjeringen (2019a)
21 Statsbudsjettet (2019)
22 Regjeringen (2020)

Norge og 
bærekrafts
målene
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gjenspeiler også hvordan Norge tradisjonelt 
har sett på bærekraftsmålene hvor det i stor 
grad har blitt sett på som en utenriks- og 
utviklingspolitisk agenda. Et viktig prinsipp 
i norsk utviklingspolitikk de senere årene 
har vært å prioritere en samstemt politikk 
for utvikling, som betyr at de politiske 
virkemidlene «[…] støtter opp om hverandre 
og at de ulike politikkfeltene drar i samme 
retning som utviklings- og bistandspolitik-
ken»23. Dette er imidlertid enklere sagt enn 
gjort, fordi norsk politikk også skal fremme 
Norges interesser som ikke nødvendigvis er 
sammenfallende med de andre landene man 
har utviklingssamarbeid med. Et av disse 
områdene som representerer et dilemma er 
ifølge en Norad-evaluering gjennomført av 
PRIO «avhengigheten av inntekt fra olje og 
gass, og erklært støtte til å redusere klima-
endringer»24. 

Til tross for at Norge regnes som et høyt 
utviklet samfunn, hvor flere av bærekrafts-
målene allerede er nådd, må man likevel 
arbeide videre med nye mål og utfordringer 
hjemme. Som ledd i å nå bærekraftsmål 13 
om å stoppe klimaendringene har Norge 
et uttalt mål om å redusere karbonutslipp 
med minst 40 prosent tilsvarende 1990-
nivået innen 2030. Målet ble satt i forkant 
av forhandlingene om den internasjonale 
Parisavtalen. Dette målet skal blant annet 
oppnås ved grønn skattlegging, utviklingen 
av kostnadseffektiv karbonfangstteknologi og 
økte avgifter på fossildrivstoff og drivhusg-
assutslipp.25

Samtidig viser forslaget til statsbudsjett for 
2020 at regjeringen anslår at Norge med 
dagens politikk kun vil oppnå en 12,1 pro-

23 Norad (2018)
24 Ibid.
25 Regjeringen (2019b)

sents reduksjon under 1990-nivå, og vedgår 
selv at det er vanskelig å nå klimamålet for 
2020 som ble satt av Stortinget i 2008 og 
2012 med regjeringens foreslåtte statsbud-
sjett.26 Derimot satser regjeringen på bruk av 
markedsmekanismer i klimaregnskapet, hvor 
de investerer i utenlandske klimaprosjekter 
og kvotehandel utenlands.27 Det virker å være 
liten vilje til å kutte i Norges olje- og gasspro-
duksjon, som står for de største utslippene 
innenlands. 

For å takle disse utfordringene, og andre 
dilemmaer i Norges samstemthetspolitikk 
har regjeringen lansert et samstemthets-
forum, som har som formål å bidra med mer 
kunnskap og en åpen debatt om håndterin-
gen av ulike dilemmaer i spennet mellom 
bærekraft og annen norsk politikk. Forumet 
ledes av Utenriksdepartementet, i samar-
beid med Finansdepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet og Klima- og mil-
jødepartementet, og har representanter fra 
sivilsamfunnet, akademia og næringsliv.28,29

Samstemt politikk for fred, rettferdig-
het og våpeneksport
En annen rød tråd i Norges arbeid interna-
sjonalt har vært å fremme fred, demokrati, 
menneskerettigheter og humanitær hjelp. 
Norge har gjort en betydelig innsats blant 
annet i fredsprosessen i Colombia, og har 
gått aktivt inn for at ungdom bør inkluderes 
i alle ledd av fredsprosessen og -implemen-
teringen. Et viktig verktøy har vært FNs 
sikkerhetsråds resolusjon 2250 om ungdom, 
fred og sikkerhet. Norske representanter tar 
også aktivt til orde for å beskytte grunnleg-
gende menneskerettigheter i internasjonale 
fora, det være seg kvinners, urfolks eller 
barns rettigheter. Dette er viktige elementer i 
bærekraftsmål 16 om fred og rettferdighet.

Samtidig viser den samme Norad-evalue-
ringen at det oppstår et dilemma mellom 
menneskerettighetsarbeid, og det faktum at 
Norge er en betydelig eksportør av våpen, 
også til land som deltar i væpnede opera-

26 Aftenposten (2019b)
27 Regjeringen (2019b)
28 Norad (2018)
29 ForUM (2019)

Bærekraftsmålene har i 
stor grad blitt sett på som 
en utenriks- og utviklings-
politisk agenda

”



Julie Rødje (26) er nestleder i Spire, og valgt inn i 
samstemthetsforumet som representant for ungt 
sivilsamfunn på vegne av LNU. Hun er positiv til 
samstemthetsforumet, men uttrykker skuffelse 
over at årets rapport som omhandler klima, ikke 
nevner norsk olje- og gass eller nasjonalt forbruk i 
rapporten.

Hvordan fungerer samtstemthetsforumet?
– I utgangspunktet er det veldig positivt med 
forumet, og det er bra at det er bredt sammen-
satt. Det gir oss flere perspektiver, som vi er 
helt avhengig av. Likevel er jeg skuffet over 
rapporten for 2019. Det var et bredt ønske 
fra sivilsamfunnet å ha klima og miljø som 
tema, men i rapporten ble det snevret inn til 
Norges satsning på forskning på, og bistand 
til, fornybar energi i utlandet. Når man skal 
diskutere samstemthet er man nødt til å ta opp 
faktiske dilemmaer som finnes, og det gjør vi ikke 
når rapporten for eksempel ikke nevner Norges høye 
forbruk, eller olje- og gassnæringen. Det skaper en veldig kunstig 
innsnevring som ikke tar de reelle samstemthetsproblematikkene 
på alvor. Hvis samstemthetsrapporten på klima og miljø ikke tar 
det opp, hva skal da gjøre det?

Hvordan opplever du å bli hørt som ung representant fra 
sivilsamfunnet?
– Jeg tror absolutt at vi fra sivilsamfunnet tar størst plass, og det 
er en stor styrke å komme fra ungt sivilsamfunn. Man blir kanskje 
til tider stemplet som den radikale unge på siden, og man blir 
kanskje sett på som litt radikal både på fordi man er ung og fordi 
jeg kommer fra Spire. Likevel synes jeg absolutt at folk hører på hva 
jeg sier og anerkjenner det.

Hvordan arbeider dere med bærekraftsmålene i forumet?
– Det man ser er at bærekraftsmålene dekker mange temaer, men 
noen ganger kan ulike mål stride mot hverandre. Det er viktig å se 
på det med samstemthetsbriller, for eksempel kan mål 8 om økono-
misk vekst stride med mål 13 om klima. Da må man vekte og se på 
samstemthet, og gjøre konkrete prioriteringer. Det hadde hjulpet 
med en handlingsplan om bærekraftsmålene, men da er det veldig 
viktig at den inneholder konkrete tiltak og har en ansvarsfordeling, 
slik at styresmaktene kan holdes ansvarlige. 

Ungdommens representant 
i samstemthetsforumet
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sjoner i andre land.30 Ifølge FNs statistiske 
database for utenrikshandel var Norge i 2017 
verdens tolvte største våpeneksporterende 
land.31 De største importørene av norske 
våpen er andre vestlige land, men også andre 
stater importerer våpen fra Norge. Oman var 
i 2018 landet som importerte nest mest, og 
Saudi Arabia er også en importør av norske 
våpen.32

Dette danner også bakteppet for et dilemma 
mellom å opprettholde norske sikkerhets- og 
næringslivsinteresser, og å fremme mennes-
kerettigheter. Flere land, som Tyrkia, USA og 
Saudi Arabia, er involvert i væpnede aksjoner 
og konflikter i andre land. Ved å selge våpen 
til disse landene, kan Norge risikere å bidra 
indirekte til menneskerettighetsbrudd i kon-
fliktsituasjoner. Blant annet er et dilemma 
som nevnes Norges våpeneksport til De 
forente arabiske emirater, som er involvert 
i krigen i Jemen hvor Norge har et humani-
tært engasjement.33,34

Nasjonal handlingsplan for bære-
kraftsmålene
Som vi ser er det flere dilemmaer mellom 
Norges utenrikspolitiske interesser, nærings-
livsinteresser og ønsket om å bidra til bære-
kraftsmålene og fremstå som en fredsnasjon. 
Norge driver et svært aktivt utviklingssam-
arbeid med flere land i sør, og arbeider 
internasjonalt for å bremse menneskeskapte 
klimaendringer, utrydde fattigdom og høyne 
levestandarden til mennesker i utviklings-
land. Samtidig kan det oppstå tilfeller der 
dette arbeidet ikke nødvendigvis samstem-
mer med norske politiske og økonomiske 
interesser nasjonalt og internasjonalt. 

Som vi har sett har det nasjonale arbeidet 
med bærekraftsmålene blitt gjort på en måte 
der ulike departementer har fått ansvaret for 
oppfølgingen av ulike mål, med koordine-
rende ansvar hos Utenriksdepartementet og 
Finansdepartementet. Siden de ulike depar-
tementene har relativt stor uavhengighet, 

30 PRIO (2019)
31 SSB (2019)
32 Ibid.
33 PRIO (2019)
34 SSB (2019)

og det er få institusjonaliserte arenaer for 
tverrdepartementalt samarbeid, har det blitt 
skapt det en silotenkning rundt bærekrafts-
målene og det er vanskelig å arbeide for reell 
samstemthet i Agenda 2030 nasjonalt.35 

En handlingsplan er en slags operasjona-
lisering som fordeler oppfølgingsansvar 
og gir en ramme for å sikre målrettet og 
strategisk innsats innen et felt. Norge har 
fra før handlingsplaner innen flere felt som 
forebygging av radikalisering og voldelig 
ekstremisme, mot rasisme og diskriminering 
og for implementeringen av FN-resolusjonen 
om kvinner, fred og sikkerhet som setter 
søkelys på kvinners deltakelse i fredspro-
sesser. Særlig vil en handlingsplan gi mål og 
retning når man skal følge opp ambisjonene 
fra FN-arbeid. En handlingsplan er nyttig 
fordi den gir en konkret mal å holde fast i, 
og hjelper å definere de konkrete tiltakene 
tilpasset en nasjonal kontekst som må 
iverksettes for å oppnå de større målene i 
2030-agendaen på sikt. 

Opprettelsen av samstemthetsforumet er et 
steg i riktig retning, og at forumet inkluderer 
ulike aktører fra næringslivet, akademia 
og sivilt samfunn gir det tyngde. Likevel 
er det vanskelig for sivilsamfunnet å se, og 
dermed holde staten til ansvar for, helheten 
i hvordan Norge arbeider for bærekrafts-
målene. LNU mener derfor, i likhet med 
flere andre norske sivilsamfunns-, miljø- og 
utviklingsorganisasjoner, at Norge må lage 
en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmå-
lene for å sikre at all nasjonal-, næringslivs- 
og utenrikspolitikk trekker i samme retning 
og støtter opp om bærekraftsmålene. I dag 
har flere av de ulike departementene hand-
lingsplaner som er relevante for bærekrafts-
målene, men det mangler en overordnet plan 
for samspillet mellom disse.36 

Når Norge, i motsetning til land som Sverige, 
Danmark og Finland, ikke har en nasjonal 
handlingsplan for bærekraftsmålene, blir det 
vanskelig for både staten og andre aktører 
å se Norges måloppnåelse i en helhetlig 

35 ForUM (2019)
36 ForUM (2019)



sammenheng. Dette vanskeliggjør også 
sivilsamfunnets rolle som vaktbikkje overfor 
staten og styresmaktenes arbeid. For at 
2030-agendaen skal lykkes er det avgjø-
rende at et sterkt sivilsamfunn kan holde 
styresmaktene ansvarlig og fungere som 
samarbeidspartnere i oppfølgingen. 

«En handlingsplan som definerer 
Norges utfordringer og politiske mål 
under hvert enkelt bærekraftsmål, og 
som også ser målene i sammenheng 
og opp mot hverandre, vil være et 
viktig verktøy for å avdekke mangel 
på samstemthet.»37

For at en nasjonal handlingsplan skal være 
nyttig og helhetlig, er det viktig å holde en 
høy kvalitet på rapportering på måloppnå-
else. I Norge finnes det ikke egne indikatorer 

37 Ibid.

for samstemthet, og Norge har heller ikke 
nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. 
Indikatorene FN har utviklet, og som Norge 
rapporterer på, er best tilpasset fattigere 
utviklingsland. Dette gjør at Norge får 
gunstige rapporteringsforhold, siden vi ikke 
har indikatorer tilpasset norske forhold. 
I utviklingen av nasjonale indikatorer for 
bærekraftsmålene er det avgjørende å ha en 
bred og inkluderende prosess som inkluderer 
ungdom og andre deler av sivilsamfunnet, 
og som har en klar ansvarsfordeling og 
målsettinger for de ulike lokale, regionale og 
nasjonale politiske nivåene og departemen-
tene.38 

Sist, men ikke minst, er det nødvendig 
med konkrete ungdomsindikatorer i en 
handlingsplan om bærekraftsmålene. På 
denne måten vil sivilsamfunnet generelt, og 
ungdomsorganisasjonene spesielt, kunne 
holde staten ansvarlig for oppfyllelsen av 
2030-agendaen. 

38 Ibid.

13



På tross av noe treig framdrift på nasjonalt nivå, tar flere byer og 
regioner ansvar på egenhånd. De ser på bærekraftsmålene som et 
godt planverktøy for å måle sosial, økonomisk og miljømessig framgang. 
New York ble i 2018 den første byen til å levere en frivillig lokal gjennomgang 
av 2030-agendaen til FN. I 2019 gjorde Helsingfors som første europeiske 
by det samme.

I Norge legger nye Viken fylkeskommune bærekraftsmålene til grunn for sam-
funnsutviklingen i sin region. Fylkeskommunen er en del av OECD (Orga-
nisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) sitt utviklingsprosjekt 
«A Territorial Approach to the SDGs». Gjennom dialog og samarbeid med 
OECD og andre aktører utvikles det et indikatorsett for hvordan målene 
kan tilpasses sin kontekst.

Gunn Nygård er rådgiver for plan og bærekraft i Viken, og lokalkoordinator 
for OECD-prosjektet. For henne representerer bærekraftsmålene en mulig-
het til å danne seg et bedre kunnskapsgrunnlag om utfordringer i regionen, 
for så å finne de beste løsningene. 

Hva er de største utfordringene og mulighetene dere ser ved å bruke 
bærekraftsmålene som rettesnor?
– Én utfordring er at det ikke finnes tilgjengelige data for å beskrive mange av 
målene, for eksempel en fullstendig oversikt over mikroplast i Viken sine elver, 
innsjøer og langs kystlinjen. Det er kunnskap miljødirektoratet jobber med å 
utarbeide. Samtidig setter bærekraftsmålene et fokus på at vi trenger nettopp denne 
kunnskapen. 

– En annen utfordring er at man må jobbe med bærekraftsmålene i sammenheng 
med hverandre. For eksempel kan tiltak for å nå ett mål, føre til at man reduserer 
måloppnåelse på et annet mål. Det er viktig å få til en forståelse av hvordan ulike 
mål kan påvirke hverandre positivt og negativt på tvers, både i egen organisasjon og 
i dialog med eksterne aktører.

Hva er ungdoms rolle i oppfyllelsen av bærekraftsmålene på et lokalt 
nivå?
– Det er et overordnet prinsipp i bærekraftsagendaen at man ikke skal etterlate 
noen. Ut ifra dette er det naturlig å involvere ungdom i arbeidet med å oppfylle 
bærekraftsmålene. Samtidig er dette et spørsmål vi trenger hjelp av ungdommen 
til å finne svaret på sammen. Det er et utviklingsprosjekt, og det er viktig å ha en 
dialog, også med ungdom.

Hvordan omsetter man globale mål til en lokal kontekst?
– En del av trikset med bærekraftsmålene er nok å tillate seg å være i en kontinuer-
lig læringsprosess, og være åpen for at vi ikke kan ha et ferdig utviklet svar på dette 
i dag. 

Hva skal SDG-fokuset munne ut i?
– Som de fleste andre som jobber med bærekraftsmålene, ønsker vi at de skal bidra 
til en samfunnsutvikling som gjør at vi ikke ødelegger miljøet og livsvilkårene våre i 
tiden som kommer. Samtidig har det vært fokus på at vi trenger mer tverrfaglig sam-
arbeid for å få dette. Bærekraftsmålene er en fin plattform for å få til en slik dialog. 

Ikke bare ute –  
Viken fylkeskommune
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Bærekraftsmålene er tuftet på at ingen skal 
etterlates – leaving no one behind – og at 
alle skal kunne arbeide med dem, det være 
seg land, kommuner, skoler, internasjonale 
institusjoner eller skoler. Dette betyr ikke 
bare at alle skal være med å arbeide for 
bærekraftsmålene, og få delta i beslutnin-
gene, men også at alle skal dra nytte av den 
bærekraftige utviklingen man arbeider for. 
Siden de er verdens felles arbeidsplan, har de 
betydning for deg enten du bor i Gjøvik eller 
Narvik, og alle kan gjøre noe for å bidra til 
oppfyllelsen av 2030-agendaen. 

Selv om bærekraftsmålene begynner å bli 
ganske godt kjent i en del miljøer, er det 
fortsatt noen som ikke kjenner særlig godt 
til bærekraftsmålene. Mange oppfatter også 
bærekraftsmålene som en ganske ullen 
agenda, med 17 mål i fine farger og viktige 
ord. Videre tror noen at bærekraftsmålene 
i hovedsak arbeides med internasjonalt, og 
mange forbinder dem med klima- og miljøsa-
ker. Imidlertid omhandler bærekraftsmålene 

alle aspekter av samfunnet, de kan arbeides 
med på alle samfunnsnivå, og ungdomsorga-
nisasjonene er allerede eksperter på hvordan 
disse utfordringene kan løses. I dette kapit-
telet skal vi se nærmere på hvordan nettopp 
barne- og ungdomsorganisasjonene kan 
være med på å løse noen av verdens viktigste 
utfordringer på akkurat sin måte.  

Det første leddet i å se hvordan bærekrafts-
målene er relevante for din organisasjon, 
er å ta en titt på delmålene. Under de 17 
hovedmålene gjemmer det seg nemlig 169 
delmål, som er mer konkrete og ofte enklere 
å hekte på eksisterende og nye tiltak i organi-
sasjonen. Antakelig vil dere oppdage at dere 
allerede arbeider med ulike temaer man kan 
knytte til bærekraftsmålene.

For eksempel er mål 8 – anstendig arbeid 
og økonomisk vekst – kanskje ikke et mål 
mange organisasjoner umiddelbart vil 
identifisere seg med. Likevel vil en kjapp 
titt på delmålene vise at delmål 8.6 går ut 

Hvordan og hvorfor 
bør barne og  
ungdomsorganisa
sjonene jobbe med 
bærekraftsmålene?
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på å hjelpe unge ut i arbeid, opplæring og 
utdanning. Dette er noe mange organisasjo-
ner allerede gjør, ved at de gir unge selvtillit, 
verdifull kunnskap om å planlegge aktivi-
teter, ledererfaring og økonomiforståelse 
når de tar verv og deltar i organisasjonenes 
arbeid og prosjekter. Videre kan mål 16 
– fred og rettferdighet – framstå som et 
uoppnåelig stort og høyverdig mål. Men 
dette er noe alle demokratiske og frivillige 
barne- og ungdomsorganisasjoner allerede 
arbeider med, nemlig ved at de er med på 
å skape en uvurderlig demokratiopplæring 
og -forståelse blant sine medlemmer. Dette 
gjenspeiles blant annet i delmål 16.7 – «sikre 
lydhøre, inkluderende, medbestemmende 
og representative beslutningsprosesser på 
alle nivåer». Dette er noe av det barne- og 
ungdomsorganisasjonene på tvers av alle 
interessefelt gjør best allerede.

I tillegg til å identifisere hvordan ting man 
allerede gjør bidrar til bærekraftsagendaen, 
så utgjør bærekraftsmålene unike muligheter 
for å se hvordan man kan strekke seg enda 
litt lenger. Ved å la seg inspirere av målene 
kan man komme opp med mange nye, inter-
essante og spennende aktiviteter og tiltak 
man kan gjøre i organisasjonene. Ofte er det 
ikke mye som skal til. Hva med å arrangere 
et kurs om konflikthåndtering eller seksuelle 
rettigheter? Eller gå gjennom retningslinjer 
for mangfold, inkludering og likestilling? 
Kanskje dere kan begynne med byttemarke-
der, eller velge vegetar- og overskuddsmat på 
arrangementene deres? 

Gjør bærekraftsmålene relevante for 
din organisasjon!
LNU har i 2019 arbeidet med å se nærmere 
på bærekraftsmålene, og se på hvordan de 
er relevante for barne- og ungdomsorga-
nisasjonene og oss selv. Ved å sette ned en 
arbeidsgruppe bestående av medlemsorga-
nisasjoner, og snakke med organisasjonene 
om alt det viktige arbeidet de gjør for 
ungdom, har vi utviklet kampanjen «Kjenn 
ditt mål». Her har vi hentet innspill fra 
barne- og ungdomsorganisasjoner som gjør 
bærekraftsmålene på sin måte, og samlet 
aktiviteter og tiltak i en ressursbank som din 
organisasjon kan bruke for å arbeide med 
bærekraftsmålene. 

På www.lnu.no/bærekraft kan dere gå inn 
og finne ting dere kan gjøre i lokallag, på 
samlinger eller mer strukturelle organisato-
riske tiltak for å gjøre din organisasjon mer 
bærekraftig. Kanskje dere vil arrangere en 
bærekraftig leir, eller lage en plan for etisk og 
miljøvennlig handel i organisasjonen deres? 
Eller kanskje dere kan begynne å synstolke 
bilder og videoer på nettsider og sosiale 
medier, eller holde et kurs i livreddende 
førstehjelp? Finn alt dette, og mer, i res-
sursbanken på bærekraftsmålene. 

For å utarbeide denne rapporten, har vi også 
snakket med enkeltmennesker i organisasjo-
nene som gjør bærekraftsmålene på sin måte. 
Ragnhild i DNT Ung brenner for å bruke 
friluftsliv som et middel mot ensomhet og for 
bedre fysisk og psykisk helse, og har flere tips 
til hvordan andre kan ta i bruk bærekrafts-
målene i sine organisasjoner. Vi har også 
snakket med Ida og Margrethe i Spejdern, 
som er ledende i Danmark på å integrere 
bærekraftsmålene i sin egen organisasjon. 

Antakelig vil dere oppdage 
at dere allerede arbeider 
med ulike temaer man kan 
knytte til bærekraftsmålene

”



Bærekraftsmålene  
gjelder alle – DNT ung
Ragnhild Gjevre (27) sitter i landsstyret til DNT Ung, som er 
Norges største friluftsorganisasjon for ungdom mellom 13 og 
26 år i hele landet. Da LNU spurte om hun ville være med og 
spre informasjon om bærekraftsmålene gjennom kampanjen 
«Kjenn ditt mål» var hun først litt usikker til hvordan hun 
kunne bidra.

– Jeg trodde bærekraftsmålene først og fremst dreide seg om klima 
og miljø, sier hun

Men da Ragnhild oppdaget bærekraftsmål nummer 3 om god 
helse, bestemte hun seg for å bli en del av LNUs kampanje.

– Klima er selvsagt et viktig tema, men jeg er først og fremst med i 
DNT fordi jeg vil bidra til at flere kommer seg ut på tur, alene eller 
sammen med andre, og får oppleve hvor godt det er for kropp og 
sinn. 

Ragnhild brenner for å bidra til å løse samfunnsproblemer som 
økende ensomhet og lite fysisk aktivitet med friluftsliv og turgåing. 
På denne måten bidrar hun og DNT Ung til å løse bærekraftsmå-
lene

– Jeg har selv fått nyte godt av det unike felleskapet som dannes 
når man er på tur, langt borte fra sosiale medier og annet hver-
dagsmas. →
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Ragnhild og DNT Ung har valgt å arbeide med både bærekrafts-
mål nummer 3 om god helse, og bærekraftsmål nummer 13 om 
å stoppe klimaendringene. Klimamålet har de konkretisert ved å 
arrangere byttedager og tilrettelegge for fiksing av klær og tur-
utstyr. I 2018 arrangerte de for første gang en Grønn Basecamp, 
som var en leir der de serverte mat som nærbutikkene skulle kaste. 
Ragnhild mener selv hun har blitt mer bevisst på at bærekraftsmå-
lene omfatter mer enn det hun først tenkte.

– Det er lite bærekraftig med et nullutslippssamfunn med grønne 
løsninger om folk sliter med dårlig helse, både fysisk og psykisk.

Ragnhilds tips til organisasjoner som vil arbeide med 
bærekraftsmålene: 
1. Velg ut de målene som er i tråd med det organisasjonen din 

arbeider med. Sett deg inn i hva de ulike målene handler 
om, og filtrer ut relevante målsetninger. For DNT Ung er for 
eksempel målene om god helse og bekjempelse av klima-
endringer relevante.

2. Forankre bærekraftsmålene i hele organisasjonen, slik at med-
lemmer på alle nivåer kan arbeide med temaene. For eksempel 
har DNT Ung medlemmer lokalt og sentralt som lever etter 
DNTs Miljøvettreglene , eller arrangerer byttedager.

3. Samarbeid og hent inspirasjon fra andre organisasjoner som 
arbeider for de samme målene. DNT Ung samarbeider for 
eksempel med organisasjonen Protect our Winters om Miljøv-
ettreglene.



Byg en bedre verden –  
Spejderne
Et av de fremste eksemplene på at barne- og ungdomsorgani-
sasjoner jobber for en mer bærekraftig verden er Det Danske 
Spejderkorps, den overordnede paraplyen for de fem speider-
korpsene i Danmark. Seks personer fra de ulike korpsene 
arbeider sammen for å finne ut hvordan de kan jobbe med 
bærekraftsmålene i sin kontekst, og bruke dem som ramme-
verk for drift og aktiviteter. 

Da Spejderne begynte å arbeide med bærekraftsmålene, forstod de 
raskt at mye av det de allerede gjør er høyrelevant for bærekrafts-
målene: formålet deres er å utvikle barn og unge gjennom frilufts-
liv, utfordringer og fellesskap til å bli aktive, hele og selvstendige 
mennesker som tar vare på seg selv og samfunnet. Bærekraftsmå-
lene har gjort det enklere for dem å ha dette samfunnsengasjemen-
tet. Samtidig sier de at de har blitt utfordret på områder de ikke 
har vært så gode på, som for eksempel likestilling i egen organisa-
sjon, der det har vært overvekt av kvinner blant lederne. 

Én ting speiderne er kjent for over hele verden, er speidermer-
kene de får etter de har fullført aktiviteter og tiltak. For eksempel 
får man et merke av å gå i kortbukser hver dag eller sove i telt 
hver natt et helt år. Flere av gruppene har nå også laget sitt eget 
bærekraftsmålsmerke, og utarbeidet ulike aktiviteter i forbindelse 
med det. Likevel bedyrer de at «det er viktig å ikke kun ha bære-
krafts-pins på tørkledet og si seg ferdige, men at man faktisk gjør 
konkrete aktiviteter og tiltak. Det kan ikke være sånn at man setter 
et klistremerke på veggen og sier seg ferdig. Spejdern kan hand-
ling». → 
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Derfor har Spejderne utviklet et aktivitetsmateriale kalt 
«Byg en bedre verden», som er et forsøk på å gjøre bære-
kraftsmålene tilgjengelig og lett forståelig for alle speidere 
i alle aldere. Det består av et hefte med ulike aktiviteter 
knyttet til ulike mål, som identitetsspill om ulikhet, et 
«privilegie-res» som gjør deg bevisst på egne privilegier, 
og knyttes til mål 5 og 10 om likestilling og ulikhet. Det er 
også mål som lærer deltakerne om fattigdom, reint vann 
og bærekraftig forbruk, og som utfordrer dem til å prøve 
seg på innsektmat. 

Hvorfor velger Spejderne på arbeide med bære-
kraftsmålene?
Det enkle svaret er fordi bærekraftsmålene engasjerer barn 
og unge. Egentlig er det fordi vi vil utvikle barn og unge 
som tar ansvar for samfunnet sitt, og det er noe vi allerede 
har gjort i alle år vi har arbeidet som Spejdere. Bærekrafts-
målene har gitt oss et felles språk og en plattform hvor 
formålet er konkretisert, og nå snakker hele verden det 
språket vi alltid har snakket. Det gjør det enklere, fordi 
det er enklere å inngå partnerskap med andre når man 
snakker samme språk. For eksempel har vi samarbeidet 
med UNICEF om likestilling og barns rettigheter, og med 
WWF om biologisk mangfold. 

Hva er de største utfordringene dere ser i deres 
arbeid med bærekraftsmålene og unge?
Det kan være utfordrende å holde på de unge, og å få dem 
til å ta bærekraftsmålene videre. Utfordringen er ikke 
blant korpsene, men at implementeringen av bærekrafts-
målene går noe utenfor de normale strukturen deres, og vi 
må utvikle et materiale som formidler det på en god måte. 
Samtidig hjelper bærekraftsmålene oss å bli mer ambisi-
øse og se på hvordan vi kan bygge en bedre verden, også 
innen områder vi ikke har arbeidet tidligere. Vi vil også at 
de unge tar med seg bærekraftsmålene hjem, og utfordrer 
foreldre og voksne på hva de har lært. 

Hvorfor skal ungdom bry seg om SDG-ene?
Bærekraftsmålene representerer deres framtid og nåtid. 
De gjelder ikke kun unge, men alle har et ansvar for å være 
med på å skape den verden man vil leve i, og det er viktig 
at vi også tør stille krav til unge. Da må vi også lytte til det 
ungdom kommer med, og gi unge en plattform der de kan 
prøve det de har lyst til. Dette tør speiderverdenen. 

Unge skal kjenne til bærekraftsmålene, og vite hvordan de 
kan jobbe med dem i hverdagen sin. Det betyr at vi skal 
gjøre så mye mer enn bare å plukke søppel. Vi må main-
streame hvordan organisasjonene våre jobber og se på hva 
mer vi kan gjøre enn bare å gå med en bærekraftspin. Vi 
har derfor snakket om å SDG-sertifisere speidersenterne 
våre, og se på hvordan de for eksempel gjør innkjøp og 
hvor de får energi fra. 
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Bærekraftsmålene, med sine 17 mål og 169 
delmål, er verdens viktigste plan. De er uni-
verselle og holistiske, som betyr at de gjelder 
alle, og at alle land må arbeide for dem på 
lokalt, nasjonalt og globalt plan for at vi 
sammen skal nå dem. Det betyr også at land 
ikke kan håndplukke mål ettersom det passer 
dem, og at man må arbeide kontinuerlig med 
målene for at vi skal nå dem innen 2030. 

Det bærende prinsippet i bærekraftsmå-
lene er at ingen skal etterlates, da må også 
ungdom, som kanskje er den fremste inter-
essenten i at 2030-agendaen er vellykket, 
inkluderes på en god, reell og meningsfull 
måte i beslutningsprosesser og utførelsen 
av målene. Ungdom bryr seg om samfunnet 
rundt seg, og er eksperter innen en hel rekke 
områder. 

På mange måter kan man si at bærekrafts-
målene er verdens største dugnad de neste 10 
årene, og dugnad er noe barne- og ungdoms-
frivilligheten kan godt. Mange er allerede 
godt i gang med å arbeide med bærekrafts-
målene. Faktisk er barne- og ungdomsorga-
nisasjonene eksperter innen en hel rekke av 
temaene som inngår i 2030-agendaen, og 
har et stort potensial for å arbeide med flere. 
Antakeligvis arbeider den unge frivilligheten 
allerede med flere av målene, kanskje uten å 
vite det. De 17 hovedmålene sier kanskje ikke 
så mye, men når man tar en titt på de 169 
delmålene vil man kanskje oppdage at det 
allerede er noe som gjøres i organisasjonen, 
og man kan bli utfordra og inspirert til å 
sette i gang nye spennende tiltak og aktivite-
ter. Det er gjerne ikke så mye som skal til, og 
LNU har lansert en ressursbank på www.lnu.
no/bærekraft med ulike ting man kan gjøre 
på alle plan i organisasjonen for å bidra til 
verdens viktigste plan. 

Norge har forpliktet seg til å nå bærekrafts-
målene, og har valgt å frivillig rapportere 
på framskrittene Norge gjør i FN. Det er 
flere områder hvor Norge er ledende, men 
ansvarsfordelingen for implementeringen på 
nasjonalt nivå har vært delt inn etter eksis-
terende arbeidsområder i departementene. 
Dette har fremmet en silotenkning rundt 
bærekraftsmålene, og svekker de helhetlige 
og holistiske grunnprinsippene i agendaen. 
Samtidig har utenriksdepartementet hatt et 
koordinerende ansvar for implementeringen, 
som gjenspeiler at det i stor grad har blitt 
sett på som en utenriks- og utviklingspolitisk 
agenda i Norge. Dette kan imidlertid endres 
med utnevnelsen av den nye bærekrafts-
ministeren. Det er også flere dilemmaer i 
Norges samstemthetspolitikk, blant annet i 
spennet mellom klimamålet og Norges høye 
forbruk og olje- og gassnæring, og målet om 
fred og rettferdighet og Norges våpenek-
sport. 

For å bøte på dette bør Norge etablere 
en nasjonal handlingsplan for å nå bære-
kraftsmålene. I utarbeidelsen av denne bør 
ungdom inkluderes, og egne nasjonale ung-
domsindikatorer etableres. På denne måten 
kan man sikre at styresmaktene, sivilsamfun-
net og næringslivet drar i samme retning, og 
at bærekraftsmålene arbeides med universelt 
på lokalt, nasjonalt og globalt plan. Det 
er viktig at en handlingsplan inneholder 
konkrete mål og indikatorer tilpasset nasjo-
nale forhold, med en klar ansvarsfordeling, 
så sivilsamfunnet kan støtte opp om og holde 
styresmaktene ansvarlige i oppfyllelsen. Slik 
vil frivilligheten kunne gjøre mest mulig for å 
bidra til å oppfylle målene.
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