Hvordan bidrar FN og sivilsamfunnsorganisasjoner til bærekraftige og
inkluderende samfunn?
26.oktober hos Norad i arrangement av Norad, Redd Barna og Atlas-alliansen.
Jon Lomøy, direktør for Norad åpnet, og fortalte om hvordan «Leave no one behind»
prinsippet egentlig er tatt inn i alle Bærekraftsmålene.
Det var et utspørrepanel bestående av en fra sivilt samfunn i Norad, Ann-Marit Sæbønes,
konsulent og ekspert på inkludering og Anne Kielland, forsker ved Fafo. Ordstyreren var
Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna og organisasjonene som
måtte svare for seg var:
Redd Barna, Atlas-alliansen, Utviklingsfondet, Norsk Folkehjelp og Regnskogfondet pluss
Unicef Norge og Fokus på vegne av UN Women.
De ble spurt om «Leave no one behind» prinsippet hadde innvirket på hvordan
organisasjonene jobbet og hvilke krav til inkludering og resultater for de meste
marginaliserte stiller norske myndigheter til dem som mottar norsk bistand.
Det ble aldri noen real debatt. De fleste organisasjonene innrømmet at det er dessverre de
mest marginaliserte som får hjelp til sist. Man snakket om kvinner, etniske minoriteter,
urfolk, men her igjen glemmer man at man i alle disse gruppene også har
funksjonshemmede og husker man på dem?
De fleste var enige om at det behøvdes mer utdanning, helsehjelp og nødhjelp. Og med
utdanning også for regimer og politikere. Man må samle inn mer informasjon, forskning,
statistikk, og Norsk folkehjelp nevnte at man måtte definere hvem som var endringsagenter
på bakken. Dvs. hvem kunne man påvirke til å ta de riktige beslutningene, og være aktivister
for de svakeste?
Atlas-alliansen samarbeider godt med internasjonale organisasjoner for de med
funksjonsnedsettelser og disse burde brukes mer av alle organisasjonene.
Dette var et fint innspill om hvordan organisasjonene kan være vakthunder og passe på at
Norad for eksempel leverer på alle punkter i Bærekraftsmålene. Det er jo Norge som skal
levere på målene og alle kan hjelpe til å nå det. Redd Barna kunne tenke seg å følge opp med
et seminar om UD og ev. næringsliv. Her må alle på banen.

Monica 28. oktober

