Engasjement og Entusiasme: Slik oppfyller vi FNs bærekraftsmål!
Det er liten tvil om at soroptimistene har en jobb å gjøre for å bidra til
at vi oppfyller FNs bærekraftsmål. Det er ikke minst i
lokalsamfunnene engasjementet må skapes, sier unionspresident
Kirsti Guttormsen, og oppfordrer alle soroptimistklubbene til å sette
FNs bærekraftsmål på agendaen og skape engasjement lokalt.
Fredag 23.oktober - dagen før dagen - hadde FN-sambandet invitert til
feiring av FN sin 70 årsdag i Oslo. Soroptimistene v/ unionspresident Kirsti
Guttormsen deltok på feiringen sammen med andre deltagere fra det sivile
samfunn, næringsliv og andre.
Statsminister Erna Solberg understreket at FN i dag er den viktigste
multilaterale arena for global samhandling. Om ikke alt har gått i
ekspressfart, har FN mange gode resultater å vise til. De siste årene har vi
sett en større folkelig involvering utover nasjonalstatene, og dette er en av
grunnene til at man nådde såpass langt med tusenårsmålene. De statene
som også omsatte målene i nasjonal politikk har også lykkes i større grad
enn andre. Solberg var opptatt av hvordan FNs rolle kunne styrkes
fremover, og pekte på at mer handling nok er veien å gå.
Hilde Frafjord Johnson viste til at suksessfaktorene bak tusenårsmålene var
godt lederskap, gode rammevilkår, økt bistand og at andre enn statene har
deltatt. Imidlertid ligger konfliktrammede land baketter, og situasjonen for
kvinner og jenter er der måloppnåelsen er dårligst. Frafjord Johnson
oppfordret det sivile samfunn til å utfordre politikerne på gjennomføringen
av FNs bærekraftsmål. En utfordring kan bli mangel på penger. Nasjonale
bistandsbudsjetter er under press i den forstand at de også brukes til
formål som ikke så naturlig å regne som bistand, men som DAC
(statistikkkomitèen i OECD) har definert som det. Hun mente dette hadde
store effekter som sivilt samfunn burde konfrontere politikerne med.
Pensjonsfondet er også et svært viktig verktøy for bærekraftig utvikling
utenfor Norge.
Åshild Vige fra Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fokuserte
på bærekraftsmålene ut fra et ungdomsperspektiv. Hun mente at ungdom
ble lite involvert i prosessen, og at dette kunne man også se på resultatet.
I den etterfølgende debatten var et viktig tema hvordan få fart på
gjennomføringen av bærekraftsmålene. Det var samstemthet om at man

måtte få ut kunnskap om bærekraftsmålene og engasjere flest mulig
grupper i dette så snart som mulig. Gjennomføring av målene kan gjøres
konkret og lokalt, f.eks mål nr 11 om bærekraftige byer og samfunn: Å
arrangere debatt om hvordan helt konkret kan vi få til dette i vår by. På
nasjonalt nivå ble det foreslått en Stortingsmelding som da får større
tilslutning og blir et redskap i oppfølgningsarbeidet.
Bengt Apeland rundet av med å peke på at bærekraftsmålene er et godt
diagnoseverktøy. Han viste videre til tre viktige forskjeller mellom
tusenårsmålene og bærekraftsmålene: Det er nå 17 i stedet for 8 mål,
målene er nå absolutte og ikke lenger relative og ikke minst: Den gjelder
alle land i verden. Slik sett er Norge nå å regne som et u-land - det er en del
bærekraftsmål hvor vi henger langt etter, blant annet på klima og miljø
siden.
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