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Forslag
Udvalget for et Holdbart Norden foreslår, at
Nordisk råd beslutter at rekommandere Nordisk ministerråd
at samarbejde med NR, NORDBUK og UNR om udvikling af koncept for og
afvikling af fælles nordiske aktiviteter med henblik på at engagere de unge i
udviklingen af global aftale om biodiversitet og undersøge mulighederne for
at udvikle ideen med et globalt perspektiv
Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer
at afholde aktiviteter og derved engagere de unge i udviklingen af global aftale om biodiversitet med udgangspunkt i det fælles nordiske koncept for involvering af unge
at bidrage til og samarbejde med Nordisk ministerråd om afholdelse af aktiviteter for involvering af unge på globalt plan
Baggrund
Sekretariatet præsenterede kort processen for udvikling af en global FN aftale om
biodiversitet i regi af Biodiversitetskonventionen på udvalgsmødet i Nuuk den 13.
september 2018. Frem mod 2020 afholdes en række internationale forhandlinger og
aktiviteter, der har til hensigt at blive enige om indholdet af en ny aftale og
sekretariatet fremhævede at verdenssamfundet opfordrer alle lande til at sikre en
deltagerorienteret proces med involvering af bl.a. civilsamfundet, oprindelige folk,
unge og organisationer. Sekretariatet nævnte desuden vigtigheden af at involvere de
unge i processen. Udvalget besluttede at give sekretariatet i opdrag at udarbejde
udkast til udvalgsforslag for involvering af de unge i processen. Samtidig besluttede
udvalget, at drøfte emnet med miljøministrene på mødet i forbindelse med sessionen
den 31. oktober.
Da Biodiversitetskonventionen blev etableret i 1992 besluttede verdenssamfundet at
standse tabet af biodiversitet og ødelæggelse af naturen og dens økosystemer i
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2010. Da det ikke lykkedes, blev målet udskudt til 2020 og landene vedtog samtidig
en strategisk plan (2011-2020), som gennem dens 20 biodiversitetsmål (Aichi-mål)
satte rammerne for implementering af målene. Globale rapporter om naturens tilstand viser dog med al tydelighed at målene endnu ikke er nået. Arter forsvinder og
naturen ødelægges i et sådant omfang, at det påvirker menneskets nuværende levevilkår og truer fremtidige generationers levevilkår og muligheder. Målene udløber i
2020, og der skal derfor sætte nye mål.
Nye mål for beskyttelsen af klodens biodiversitet og naturressourcer vil adressere
ungdommens fremtidige muligheder og levevilkår. Derfor er det vigtigt at give de
unge mulighed for at deltage aktivt i processen. Det er de unge, som kommer til at
udvikle fremtidens bæredygtige løsninger, og derfor relevant at de unge er med til at
sætte ambitionsniveauet for en ny global aftale om biodiversitet. Deltagelse i processen vil føre til ejerskab, engagement og tillid til de politiske processer og systemer,
og er i overensstemmelse med det globale bæredygtighedsmål 16, som angiver at
lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på
alle niveauer, skal sikres.
Udvalget for et holdbart Norden foreslår, at der afholdes nordiske aktiviteter - eksempelvis ungetopmøder - i de respektive nordiske lande i starten av efteråret og
med en samlet fælles samlet aktivitet i forbindelse med sessionen i 2019. Gennem
aktiviteter mobiliseres et repræsentativt udsnit af de unge, ungdomspartier, interesseorganisationer mv. til at drøfte og udveksle visioner for en global aftale om biodiversitet. Sigtet er at aktiviteterne (eventuelt topmøder) vil oplyse de unge om biodiversitet, status og udfordringer, og således løfte deres kompetencer. Et relevant perspektiv eftersom der i Finland kun er 25 % af befolkningen som er bekendt med begrebet biodiversitet. I Danmark er det 23 % og i Sverige er 60 % af befolkningen bekendt med begrebet (Special EURO barometer 426).
For at kunne sammenstille og analysere resultaterne fra de nationale aktiviteter og
ikke mindst styrke den nordiske stemme, vil der være behov for at udvikle et fælles
nordisk koncept i form af spørgsmål, baggrunds- og informationsmateriale og metodetilgang, analyser af topmødernes resultater mv. Resultatet af nordiske aktiviteter
vil være en række anbefalinger, som skal fødes ind i de globale forhandlinger både direkte via Biodiversitetskonventionen og indirekte via EU og de enkelte nordiske lande.
At sikre aktiv deltagelse af de unge ligger i forlængelse af Nordisk ministerråds
samarbejdsprogram for miljø og klima (2019-2014). Punkt 5.2 angiver at de nordiske
lande ønsker at deltage aktivt i processen for udvikling af nye globale mål efter 2020
under Biodiversitetskonventionen. Denne prioritet er i overensstemmelse med verdens samfundets beslutning om at opfordre parterne, regeringer, lokalsamfund, unge mv. til aktivt at deltage og bidrage til udviklingen af nye mål. Formålet er at skabe
engagement og ejerskab til målene og deres implementering.
Det internationale samfund har ofte blikket rettet mod Norden. Vores velfærdsmodel, teknologiske løsninger og know-how er efterspurt, og mange lande anser Nor-
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den, som rollemodel for en grøn omstilling. Norden har et globalt ansvar og kan med
fordel tage en ledende rolle i forhold til at mobilisere unge fra hele verden. Dette vil
sende et kraftigt signal til verdenssamfundet om nødvendigheden af en bæredygtig
fremtid og de unges rolle og engagement i denne udvikling. De nordiske lande kan gå
forrest og udbrede konceptet for involvering af unge til hele verden og derved give en
’global stemme for de unge’.
Indikativ tidsplan
Tidsplan
Før sommer 2019
Efterår 2019
Primo 2020
November/december
2020

Udvikling af koncept/metode for ungetopmøder
Forberedelse og afholdelse af aktiviteter
Præsentation af resultater under forberedende FN forhandlinger under Biodiversitetskonventionen
Præsentation af resultater på 15. partskonference under
Biodiversitetskonventionen

Udvalgets synspunkter
Udvalget anser aktiv involvering af de unge som vigtig i processen for udvikling af en
global aftale om biodiversitet. Udvalget mener samtidig at Norden har et ansvar og
med fordel kan gå forrest i processen om involvering af unge på globalt plan og retter
opmærksomheden på det globale bæredygtighedsmål, som netop understreger vigtigheden af at sikre involverende og deltagerorienterede beslutningsprocesser på alle
niveauer.
Udvalget fremhæver at udvikling af konceptet for ungeaktiviteter så vidt mulig kan
se i samarbejde relevante nordiske ungerepræsentanter i Norden og på globalt niveau for herigennem at skabe et solidt ejerskab. Foruden at engagere og oplyse de
unge er der behov for at informere mere bredt om processen og om biodiversitet, da
mange ikke er bekendt med emnet. En global aftale om biodiversitet er relevant for
hele befolkningen hvorfor bredere kommunikation og formidling bør sikres.
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